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АНОТАЦІЯ 

Магістерська робота слухача Національного університету цивільного 

захисту України Палюха Євгена Вікторовича «Механізми забезпечення 

соціально-економічної безпеки в Україні». 

У магістерській роботі запропоновано розв’язання наукової проблеми 

щодо обґрунтування теоретико-методологічних засад та розроблення 

науково-прикладних рекомендацій стосовно уніфікації державного 

управління соціально-економічною безпекою. В межах дослідження 

теоретичних основ сучасної парадигми державного управління соціально-

економічної безпеки держави охарактеризовано сучасні підходи до 

визначення сутності та змісту соціально-економічної безпеки держави, 

систематизовано фактори та загрози при формуванні державного управління 

забезпеченням соціально-економічної безпеки держави, а також здійснено 

огляд сучасних концепцій забезпечення державного управління соціально-

економічної безпеки держави. 

Розроблено методологію дослідження формування державного 

управління соціально-економічною безпекою держави в умовах сучасних 

викликів. Здійснено оцінку сучасних механізмів державного управління 

соціально-економічною безпекою України, зокрема: визначено порядок 

взаємодії публічних інституцій щодо забезпечення соціально-економічної 

безпеки держави, проаналізовано впровадження державного механізму 

діагностики та попередження загроз соціально-економічній безпеці України, 

а також оцінено особливості правового механізму держави щодо 

забезпечення  соціально-економічної безпеки України. 

Розроблено комплекс заходів відносно підвищення ефективності 

державного управління щодо забезпечення соціально-економічної безпеки 

України, зокрема: удосконалено процеси функціонування організаційного 

механізму держави щодо забезпечення соціально-економічної безпеки 

України; запропоновано підходи до моделювання системного механізму 

державного забезпечення соціально-економічної безпеки України, а також 
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виділено пріоритети підвищення ефективності державної політики щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки України. 

Здійснено уніфікацію механізмів забезпечення соціально-економічної 

безпеки України. Зокрема, розроблено Концепцію уніфікації державних 

механізмів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України, 

виокремлено шляхи вдосконалення державних механізмів забезпечення 

соціально-економічної безпеки України, а також окреслено перспективи 

державного забезпечення соціально-економічної безпеки України. 

Ключові слова: державне управління, соціально-економічна безпека, 

уніфікація, механізми, загрози, модель, перспективи.  
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ВСТУП 

 

У сучасних умовах забезпечення соціально-економічної безпеки, 

зокрема, збереження суверенітету і територіальної цілісності України, 

підтримка необхідного рівня та якості життя громадян є фундаментальною 

проблемою. Такий глобальний характер сучасних проблем щодо 

забезпечення високого рівня соціально-економічної безпеки в Україні в 

умовах ринкових перетворень є передумовою необхідності теоретичного 

дослідження механізмів державного управління, що чинять істотний вплив 

на розвиток економічної системи і суспільства в цілому.   

Стійкість соціально-економічної безпеки відносно загроз зовнішнього 

та внутрішнього походження свідчить про те, що національна система 

соціально-економічної безпеки має потужний механізм саморегулювання, 

заснований на усуненні її протиріч через застосування дієвих механізмів 

державного управління. Дослідження цих механізмів дозволить створити 

ефективну стратегію забезпечення державною належного рівня соціально-

економічної безпеки.  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 
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розвитку. Серед робіт означеної проблематики доцільно виділити праці таких 

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

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

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

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

О. Шнирков та ін. 

Вагомий унесок у проведення фундаментальних наукових досліджень, 

присвяченим механізмам державного регулювання, зробили такі науковці, 

як: В. Авер’янов,  Е. Афонін, Я. Бережний, О. Бойко-Бойчук, Е. Ведунг, 

І. Грицяк, О. Дацій, І.Драган, В. Загорський, О. Іляш, М. Лесечко, Є. 

Романенко, О. Качний, В. Князєв, О. Коваль, Ю. Ковбасюк, І. Кукса, 

В. Куценко, Н. Кухарська, Н. Нижник, Н. Мельтюхова, В. Олуйко, В. 

Ребкало, Ю. Сурмін, В. Тертичка, Я. Жовнірчик, О. Федорчак, В. Цвєтков 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 дослідження полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні 

й розробці практичних рекомендацій щодо уніфікації механізмів державного 

управління соціально-економічною безпекою в Україні. З урахуванням 

наведеного визначення мети данного дослідження, виділено такі основні 

науково-теоретичні, методологічні та практико орієнтовані завдання: 

– розкрити крізь призму державного управління сутність категорії 

«соціально-економічна безпека держави»; 

– дослідити її складові та загрози, необхідні для конкретизації концепту 

забезпечення соціально-економічної безпеки при формуванні державного 

управління; 

– визначити методологічні підходи до характеристики сучасних 
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викликів і критеріїв соціально-економічної безпеки держави; 

– обґрунтувати методологію побудови механізмів державного 

управління соціально-економічною безпекою України з метою уточнення 

державноуправлінської моделі в цій сфері; 

– охарактеризувати стан наукової розробки публічного управління у 

сфері соціально-економічної безпеки держави, виокремивши перспективні 

напрями його розвитку в Україні; 

– проаналізувати особливості функціонування існуючих державних 

механізмів щодо забезпечення  соціально-економічної безпеки України; 

– запропонувати шляхи вдосконалення державних механізмів 

забезпечення соціально-економічної безпеки України; 

– окреслити пріоритети підвищення ефективності державної політики 

щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України; 

– визначити перспективи державного забезпечення соціально-

економічної безпеки України. 

Об'єктом дослідження виступає державне управління соціально-

економічною безпекою. 

Предмет дослідження – уніфікація механізмів державного управління 

соціально-економічною безпекою в Україні. 

Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновка, 

списку використаних джерел. Робота налічує 6 рисунків, 6 таблиць. Список 

використаних джерел включає 133 найменувань. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

ДЕРЖАВИ 

 

1.1. Сучасні підходи до визначення сутності та змісту безпеки 

держави 

 

Поняття «національна безпека» є багатозначним, міжгалузевим і 

міждисциплінарним. Воно широко вживається в різних сферах наукового 

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

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

означеній сфері) поняття національної безпеки продовжує залишатися одним 

з найбільш складних і дискусійних у правовій, економічній науці й 

загальнотеоретичному державноуправлінському концепті та викликає значні 

наукові дискусії щодо її сутності, змісту, призначення й механізмів 

забезпечення. 

З метою подолання вузькогалузевого розуміння національної безпеки і 

подекуди довільного використання цього терміна в нормативно-правових 

документах і в окремих наукових дослідженнях існує об'єктивна необхідність 

постановки проблеми вивчення концептуальних засад національної безпеки 

як фундаментального загальнотеоретичного напряму в науці «державне 

управління». Так, відповідно до словника С. Ожегова та Н. Шведова, безпека 

– це стан, при якому не загрожує небезпека, захист від небезпеки [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Комплексному розумінню національної безпеки також може сприяти 

аналіз теоретичних положень інших наук, зокрема, у політології безпека 

розглядається як політична дефініція, яка являє собою такий стан політичної 

системи, яка гарантує права і свободи громадян, соціальних груп, забезпечує 
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баланс їх інтересів, стабільність і цілісність держави, його сприятливе 

міжнародне становище [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В економічній науці під безпекою розуміється стан економіки, при 

якому забезпечується таке: 

– стійке економічнезростання;  

– ефективне задоволення економічних потреб;  

– контроль держави за рухом і використанням національних ресурсів;  

– захист економічних інтересів країни на національному і 

міжнародному рівнях [Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник 

ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

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 [Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник 

ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. 

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 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Усі основні елементи соціальної 

системи, що забезпечує рівень й якість життя населення та регулюється в 

межах здійснюваної державою соціальної і національної політики. Власне, її 
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об'єкти становлять предмет соціальної безпеки [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

З викладеного випливає проміжний висновок про те, що головне 

призначення безпеки (поки що безвідносно до державної складової безпеки в 

системі національної) полягає у встановленні, підтримці і забезпеченні за 

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

загрожує небезпека, тобто здійснюється захист від небезпеки. Таке розуміння 

безпеки, на наше переконання, відображає не тільки специфічні ознаки 

даного 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 [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

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 [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., c. 94–99]. 

У рамках філософського підходу А. Поздняков [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.] уважає, що найбільш поширеними є три концепта 

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 
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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 [там само]. 

Досить послідовно, з нашої точки зору, відображає методологічні 

підходи до визначення поняття безпеки типологія, запропонована 

М. Бондаренко [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Згідно із нею 

представлені в загальнополітичних науках концепції безпеки, виходячи з 

їхньої сутності, умовно поділені на дві основні групи:  

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

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 узаємодії 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 [там само, c. 18–19]. 

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 



15 

 

якийсь завжди відносний ступінь його захищеності. Страх перед таким 

насильством і породжував готовність протистояти йому будь-якими 

засобами, у тому числі і власним насильством, а також нейтралізував або 

зовсім усував обмеження, що йдуть від розуму, моралі, здорового глузду 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 200–201]. 

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

А. Помази-Пономаренко та ін. [Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], а також вітчизняних нормативно-правових 

документів з проблем національної безпеки (насамперед, ЗаконуУкраїни 

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

безпеку України» 2018 р. [Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! 

Источник ссылки не найден., ч. 1 ст. 1]) 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 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден., 

абзац 2 ч. 1 ст. 1]. 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) [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден., ч. 1 ст. 3]; 

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

дещо по-іншому, зокрема як загрози не інтересам, а національній безпеці, 
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тобто як наявні та потенційно можливі явища й чинники, що створюють 

небезпеку для неї [Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник 

ссылки не найден., абзац 3 ч. 1 ст. 1]. 

На наше переконання, вищенаведені елементи національної безпеки є 

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

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

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

загроз, при відсутності яких ставилася під сумнів доцільність існування 

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

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

потрібна була б і відповідальність. 

Означений вище погляд на проблеми національної безпеки знайшов 

своє відображення в Законі України «Про основи національної безпеки 

України» від 19.06.2003 року і затвердженому Президентом України ряді 

правових документів у 2015 році – рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 06.05.2015 року «Про Стратегію національної безпеки 

України» і Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Основні положення 

цих загальнодержавних стратегій у сфері забезпечення економічної безпеки 

визначають її як здатність економіки, держави і суспільства щодо 

протистояння і відбиття загроз, забезпечення соціально-економічної і 

військово-політичної стабільності, гідних умов життя і розвитку особистості 

[там само], тобто як протистояння загрозам, здатність держави до їх 

прогнозування та забезпечення захисту від них. 

У Законі України «Про основи національної безпеки України» від 

2003 року і «Про національну безпеку України» 2018 р. [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.] визначені основні 

принципи і зміст діяльності щодо забезпечення безпеки держави, громадської 

безпеки, екологічної безпеки, безпеки особистості (саме із неї починається 

вона (безпека і починається), інших видів безпеки, передбачених 
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законодавством України, які в сукупності позначені як безпека, зокрема 

національна безпека [там само]. Власне кажучи, саме поняття «національна 

безпека» у даному нормативно-правовому акті ототожнюється із дефініцією 

«система безпеки». У продовження думок Д. Гордієнко [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.], зауважимо, що дане 

протиріччя потребує обов’язкового усунення шляхом внесення відповідних 

законодавчих змін. 

Принципово іншої точки зору, заснованої на визнанні пріоритету 

національних інтересів (інтересів особистості, суспільства і держави), 

дотримуються представники другого напрямку, зокрема, К. Іпполітов 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 162]. Він, критикуючи орієнтацію на 

загрози, указує на таке: «акцентування на загрозу, як вихідному ключовому 

елементі поняття і змісту національної безпеки робить нас заручниками цих 

загроз, що пояснюється, перш за все, тим, що загроза вторинна, вона – це 

прояв чогось більш суттєвого, що породжує зародження і розвиток небезпек і 

загроз, як ознак появи небезпек» [там само, c. 161]. 

Крім того, існує ряд зауважень щодо пріоритетності визначення 

вітчизняним законодавцем й інших національних інтересів, а саме: 

«забезпечення розвитку і функціонування української мови, гарантування 

вільного розвитку, використання і захисту інших мов національних меншин 

України» [там само, п. 5 ч. 1 ст. 6]. Уважаємо, що цей пункт можна було б 

об’єднати з іншим, більш ємним за своїм змістовним наповненням – 

«розвиток духовності, моральних засад Українського народу» [там само, п. 9 

ч. 1 ст. 6].  

У межах інтеграційного підходу до визначення національної безпеки 

ряд вчених звертає увагу на його системні характеристики. Слушним є 

зауваження з цього приводу В. Авдійського, В. Дадалко та ін., що в такій 

новій якості національна безпека розглядається як стан захищеності 

суспільства від внутрішніх і зовнішніх загроз і виступає необхідною 

властивістю соціальної системи [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

http://osvita.ua/vnz/reports/politolog/16518/
http://osvita.ua/vnz/reports/politolog/16518/
http://osvita.ua/vnz/reports/politolog/16518/
_Ref486583999
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Національна безпека в рамках теорії систем розглядається в якості одного з 

параметрів сталого її функціонування [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 

24]. 

Зауважимо, що при всій перспективності означеного вище напрямку, 

його істотним недоліком, з нашої точки зору, є ігнорування його авторами 

тієї важливої обставини, що національна безпека як значуща характеристика 

соціальної системи, у свою чергу, сама є системним утворенням і має у 

зв'язку з цим власні особливості. 

Слід також зазначити, що розгляду поняття національної безпеки з 

організаційно-функціональної точки зору присвячені праці таких 

дослідників, як В. Булавіна [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 45], С. 

Васильєва [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 34], А. Возженнікова та ін. 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 105]. Авторами, зокрема 

А. Александровим і В. Булавіним, така безпека визначається як діяльність, 

спрямована на створення сприятливих умов для розвитку суспільства і 

держави; а також «стан захищеності особистості, суспільства і держави від 

можливих внутрішніх і зовнішніх загроз, яке досягається сукупністю дій 

органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій 

та людини на основі законів та інших правових актів у забезпечення 

суверенітету, єдності і територіальної цілісності держави, стабілізації і 

подальшого соціально-економічного і духовно-морального 

розвитку»[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 7; Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. На наш погляд, у даному визначенні відбивається не стільки 

сутність національної безпеки як системи, скільки системи (або механізму) її 

забезпечення. 

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 
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соціально-економічний розвиток держави. 

Підводячи проміжний висновок розгляду основних наукових 

концепцій, що визначають поняття національної безпеки, можна зазначити, 

що аналізоване поняття займає одне з центральних місць у державно-

правовій системі будь-якої країни, у т. ч. й України. Забезпечення 

національної безпеки, як основна мета і зміст діяльності державного 

механізму, детермінує основні напрямки функціонування країни на 

міжнародному рівні і у внутрішньополітичній сфері. 

Сучасні, проте, доктринальні загальнотеоретичні підходи до 

визначення національної безпеки відрізняє певна невизначеність і недооцінка 

(або неврахування) основних методологічних аспектів формування концепції 

(стратегії, єдиної програми) національної безпеки, що, у свою чергу, 

виключає єдиний алгоритм розробки, формулювання, прийняття та реалізації 

стратегічних напрямків забезпечення національної безпеки. На цій підставі 

можемо також указати на необхідність виваженого визначення та 

використання термінології у сфері безпеки, зокрема соціально-економічної.  

Щодо етимології терміну «безпека», то відзначимо, що відповідно до 

словників В. Даля і С. Ожегова, вона тлумачиться, по-перше, як стан, за 

якого немає загрози певному об’єкту (кому- або чому-небудь), а по-друге,як 

відсутність небезпеки, стан надійності, що має зберігатися необхідними 

засобами [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Принагідно зазначимо, що з 

іспанської мови безпека перекладається як стан речей, що дозволяє робити їх 

міцними, з чітко визначеними межами розвитку, вільними від будь-якого 

ризику й небезпеки [2]. 

Наразі більшість авторів (Д. Гордієнко, С. Домбровська, Ю. Древаль, 

В. Коврегін, П. Бєлов, Є. Карташов, та ін.) під безпекою розуміють, 

насамперед, характеристику стану соціально-економічної системи, а також її 

ключових складників [Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник 

ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Саме таке сучасне 

трактування безпеки як стану захищеності конкретної системи, представленої 
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«соціальним» (інститутом, одиницею, об’єктом тощо), тобто особою, 

суспільством і державою,найбільш позитивно сприймається в теорії та 

практиці державного управління. Свідченням застосування даного підходу 

можуть служити положення Закону України «Про основи національної 

безпеки України»,прийнятого у 2003 році, про який ітиметься детальніше в 

роботі далі. У коментарі до вітчизняного законодавства М. Потебенько і 

В. Гончаренко вказують, що державна безпека України визначає стан 

захищеності принципів, цінностей та інтересів суспільства, державних 

інститутів, покликаних виконувати функції держави щодо управління 

суспільно і державно значущими справами [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Аналізуючи співвідношення дефініцій «національна» і «державна 

безпека», зауважимо, що у вітчизняному законодавстві (тому ж таки Законі 

України «Про основи національної безпеки України» [111]), крім поняття 

«національна безпека» усе ж таки можна зустріти поняття «державна 

безпека» і «забезпечення державної безпеки», хоча законодавцем перевага 

надається висвітленню аспектів, які пов’язані, насамперед, з нацбезпекою 

(див. абз. 4 ч. 1 ст. 1, абз. 5 ч. 1 ст. 5, ч. 3 ст. 5 та інші статті аналізованого 

Закону [там само]). У той же час, зауважимо, що абзац 5 ч. 1 ст. 7 і абзац 10 

ч. 1 ст. 8 цього Закону [там само] зумовлює появу зайвих правових колізій і 

неоднозначність у трактуванні ключових системоутворюючих понять в 

означеній сфері. Так, в абзаці 5 ч. 1 ст. 7 досліджуваного Закону [там само] 

ми стикаємося із таким підвидом загроз національній безпеці України, як 

загрози у сфері державної безпеки, який законодавцем поставлений поруч із 

іншими підвидами загроз, а саме: у зовнішньо- і внутрішньополітичній 

безпеці, економічній, соціальній, екологічній та інформаційній сферах тощо. 

З огляду на проаналізовані наукові напрацювання вітчизняних і 

зарубіжних учених можемо в систематизованому вигляді запропонувати таке 

визначення поняття державної (національної) безпеки: це стан захищеності 

засад конституційного ладу, політичного, економічного, оборонного, 
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науково-технічного й інформаційного потенціалу держави від загроз 

(зовнішніх і внутрішніх), що можуть мати об’єктивну та суб’єктивну 

природу походження (тобто бути зумовлені спецслужбами та іншими 

організаціями, соціальними групами та/або окремими особами). Дане 

визначення передбачає широке розуміння державної безпеки та зводить його 

до поняття національної безпеки, начебто є зрізом останньої й охоплює при 

цьому всі інші види безпеки, указуючи в них на особливість суб’єктно-

об’єктних відносин, у яких ключову роль посідає держава. Вона 

зорієнтована, насамперед, на найбільш важливі сфери суспільних відносин – 

соціальну й економічну, і завдання її полягає в забезпеченні їх належного 

функціонування та подальшого розвитку в разі появи загроз життєво 

важливим інтересам України у зазначених сферах. Цей підхід дозволяє 

системно підійти до характеристики понять «соціально-економічна безпека 

держави» і «забезпечення такого виду безпеки», зіставляючи їх з іншими 

поняттями в цій сфері, зокрема «громадська безпека», що, на жаль, не 

знайшло належного відображення в Законі України «Про основи 

національної безпеки України», а також сприяти науково-теоретичному 

розв’язанню проблеми співвідносності категорій «національна» і «державна» 

безпеки, а, відтак, і їх гарантуванню та підтримці. У цьому контексті 

вважаємо за доцільне запропонований варіант дефінітивного визначення 

«державна безпека» узяти за основу для подальшого наукового опрацювання 

понятійного апарату у сфері безпеки, який має бути закріплено у 

вітчизняному законодавстві. 

 

 

1.2. Соціально-економічна безпека держави: поняття, сутність, 

структура 

 

Спроба дати визначення поняття «соціально-економічна безпека» 

неможлива у відриві від проблем загальнодержавної (національної) безпеки. 
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Загрози національній безпеці, як такого стану країни, при якому 

забезпечується усунення або нейтралізація загроз її корінним 

загальнодержавним інтересам і самому існуванню, можуть виникати в різних 

сферах і галузях життєдіяльності суспільства в силу дії внутрішніх і 

зовнішніх причин. Тому поняття державної безпеки має деякі важливі 

особливості, які накладають неминучий відбиток і на розгляд проблеми 

соціально-економічної безпеки, як однієї зі складових національної, а сааме: 

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

зміст. Необхідне уявлення про те, в яких галузях виникають загрози для 

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

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

контексті процесів, що відбуваються; 

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

державними інтересами і національною ідеєю. Ті інтереси, які суспільство 

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

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

особливості необхідно враховувати й при розгляді соціально-

економічної безпеки держави. 

Увага до безпеки взагалі й соціально-економічної безпеки зокрема, 

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 



23 

 

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 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Багато країн можна вважати за показником ВВП на душу населення 

економічно благополучними. Орієнтуючись на цей показник, можна оцінити 

рівень життя населення. Проте, якщо цей ВВП створений на підприємствах, 

контрольованих нерезедентами (іноземними особами), і які технологічно 

залежать від виробничої кооперації із зарубіжними компаніями (тобто 

контролю над підприємствами немає не тільки в управлінському сенсі – 

власність і права можна відібрати, але, перш за все, вони залежні у 

виробничому відношенні), то, незважаючи на високий рівень продуктивності 

і промислової культури, таку країну не можна вважати економічно 

незалежною. Залежність країни в будь-яких економічних питаннях веде і до 

неекономічних, на перший погляд, проблем, які потім по-своєму виявляться в 

економіці [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Здебільшого невеликі країни об'єктивно не можуть мати високих 

показників економічної безпеки, що розглядається, зокрема, через призму 

економічної незалежності. Проте в цьому розумінні для них, можливо, і не є 

необхідним, так само як і можливим, виконання умови незалежності в 

економічних відносинах. Характерним прикладом служить Західна Європа, 

що складається з держав приблизно одного рівня економічного розвитку і 

добробуту, але абсолютно різних за національністю, наявними ресурсами 

тощо. З одного боку, це Німеччина, Франція та Великобританія, а з другого – 

Нідерланди, Бельгія та Данія. У рамках історично сформованої економічної й 

культурної спільності, а також в умовах політичної стабільності другої 

половини XX століття не має сенсу для цієї групи країн прагнути до 

максимальної незалежності один від одного в економіці. Хоча це прагнення в 

певних сферах зберігається й донині, але в різному ступені. Так, у 

виробництві озброєнь європейці змушені кооперуватися при створенні 
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складних і дороговартісних комплексів, але самостійно розробляють і 

виробляють менше ресурсомісткі системи і зразки, конкуруючи в цьому 

секторі один з одним на світовому ринку.  

Найбільш поширеним визначенням економічної безпеки є такий стан 

економіки, за якого забезпечується стійке економічне зростання, достатнє 

задоволення громадських потреб, ефективне управління, захист економічних 

інтересів на національному та міжнародному рівнях.  

Окремі дослідники розглядають економічну безпеку через перелік 

загроз або негативних тенденцій або через визначення економічного 

зростання і розвитку. Обидва варіанти представляються не зовсім 

коректними при розгляді досліджуваних питань, так як вони не є достатньо 

повними. Конкретні загрози і негативні тенденції є найчастіше наслідками 

будь-яких дій або глобальних процесів. У той же час, максимізація 

економічного зростання будь-якою ціною не завжди в довготривалій 

перспективі може привести до сприятливих результатів. 

Слід також звернути увагу на спрямованість, насамперед, технічних 

рішень проблем економічної безпеки. Деякі науковці (У. Бережницька, 

П. Дмитрук, О. Мельниченко, В. Савченко та ін. [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]), прибічники точки зору загальної ефективності в економічних 

сферах діяльності (фінансової і банківської системи, грошово-кредитної 

політики, регіональної економіки тощо) пропонують дещо видозмінений 

виклад відповідних розділів економічної теорії. Проте відсутнє акцентування 

на основних принципах, що дозволили б досягти і підтримувати стан 

економічної безпеки, при наявності значного масиву інформації, присвяченої 

технічним рішенням у тій чи іншій економічній сфері. Так, У. Бережницька, 

М. Данилюк, О. Савко слушно зазначають, що перед керівництвом країни 

стоїть проблема вибору оптимальних рішень, без застосування сучасних 

оптимізаційних комп'ютерних технологій ризик прийняття неефективних 

рішень істотно зростає [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Однак видається 
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за необхідне визначення базових принципів, які сприяли б виробленню 

оптимальних рішень керівництвом країни в цій галузі, пріоритети у виборі 

цілей, і тільки потім – методи технічного вдосконалення цього процесу. 

Примітно, що, аналізуючи кількісні показники, запропоновані 

С. Глазьєвим, А. Ілларіоновим та ін. Для оцінювання стану економічної 

безпеки, можна стверджувати, що у світі немає жодної країни, яка 

відповідала б усім цим двадцяти показниками [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Крім кількісного виміру 

відповідності тих чи інших країн світу, запропонованим пороговим 

значенням економічної безпеки, вони також можуть бути охарактеризовані з 

позиції якості. «За критичною межею», як зауважує А. Ілларіонов, 

виявляються такі країни, як США (за часткою інвестицій у ВВП), Японія (за 

розміром внутрішнього боргу), Великобританія (за рівнем продовольчої 

залежності), а також Німеччина, Італія, Канада, Бельгія, Швейцарія, Норвегія 

(за низкою інших показників) [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Ключовим показником оцінки рівня розвитку економіки країни 

прийнято вважати показник ВВП на душу населення. Цей критерій є 

індикатором технологічного рівня, структурної збалансованості економіки, 

результатом прогресу суспільства в багатьох сферах його життєдіяльності. 

Якщо подивитися на показник ВВП на душу населення у державах 

«великої сімки», то неважко переконатися в їх перевазі за цим критерієм над 

більшістю країн світу, виключаючи в основному менші, ніж Німеччина, 

Франція, Великобританія й Італія, високорозвинені європейські країни 

(табл. 1.1). Рівень ВВП на душу населення в країнах «великої сімки», 

незважаючи на значні відмінності всередині групи, дуже високий щодо 

світового рівня. Виняток можуть становити лише такі країни, як Сінгапур і 

Тайвань. У Європі ситуація складніша – значна кількість європейських країн 

мають з даного показника рівень більше 25 тис. дол. США (до 35000 – у 

Норвегії) [17]. Аналіз наведених даних ВВП на душу населення у державах 

«великої сімки» дозволяє стверджувати, що за своїм змістом вони значною 
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мірою підпадають під визначення загальноекономічної теорії зростання 

добробуту суспільства, із загальними формулюваннями економічної безпеки, 

запропонованими І. Грицяком, Д. Дзвінчуком, В. Сенчаговим, 

А. Ілларіоновим та ін. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

У той же час, в обставинах хвилеобразної стабільності світової 

суспільно-політичної системи (див. наукові праці І. Бандури, С. Бєлая, 

А Дєгтяра, О. Дєгтяра, В. Ковальчук, О. Радченко, В. Степанова, 

Ю. Яковлєвої та ін. [Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник 

ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.]) достатньою умовою 

економічного зростання є стійке в тривалій перспективі виробництво 

максимальної кількості економічних благ на душу населення найбільш 

ефективним способом. Тобто країна з сільськогосподарським укладом 

економіки може протягом тривалого часу займатися своєю спеціалізацією і 

здійснювати обмін продовольства, наприклад, на нафту, що видобувається 

іншою країною. 

Таблиця 1.1 

ВВП на душу населення у державах «великої сімки» у 2015 р. 

Країни Населення, млн. 

люд. 

ВВП, млрд. 

долл. США 

ВВП на душу 
населення, тис. долл. 

США 

"Велика сімка" 

США 274,90 9 333,00 33 946 

Канада 30,90 692,00 22 394 

Японія 127,40 3 913,30 30 720 

Німеччина 82,70 2 260,40 27 337 

Великобританія 59,50 1 423,80 23 947 

Франція 58,70 1 464,90 24 956 

Італія 57,80 1 236,90 21 393 

Інші європейські країни 

Швейцарія 7,26 262,60 36 166 

Австрія 8,10 217,90 26 740 

Ірландія 3,70 98,10 26 510 

Бельгія 10,20 262,80 25 670 

Нідерланди 15,90 431,60 27 200 

Данія 5,30 173,80 32 576 
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Швеція 8,90 252,40 28 417 

Норвегія 4,50 160,10 35 853 

Фінляндія 5,18 145,00 27 979 

Іспанія 39,40 576,80 14 623 

Португалія 10,04 116,70 11 621 

Греція 10,60 125,70 11 860 

Україна 42,50 29,30 590 

Інші країни світу 

Китай 1 266,50 1 001,00 790 

Туреччина 65,30 203,80 3 120 

Пакистан 149,70 65,00 430 

Індія 1 002,40 593,70 540 

Індонезія 209,70 177,10 840 

П. Корея 47,30 427,70 9 040 

Тайвань 22,10 306,30 13 882 

Ізраїль 6,30 100,70 16 100 

Єгипет 65,70 98,60 1 499 

Ірак 23,60 7,40 313 

Іран 64,80 68,10 1 050 

Джерело: складено на підставі [там само] 

 

При цьому слід зазначити, що сама по собі наявність великої кількості 

природних ресурсів (наприклад, тієї ж нафти) і торгівля ними не є гарантом 

благополуччя, зокрема, Саудівська Аравія має ВВП на душу населення 

близько 6560 дол. США, що дуже далеко від рівня даного показника 

розвинутих країн. Хоча це і не спростовує того очевидного факту, що 

Саудівська Аравія є заможною країною із обмеженою кількістю джерел 

підтримки власного добробуту, яке не дозволяє країні нейтралізувати весь 

спектр регіональних зовнішніх загроз, не кажучи вже про глобальні. З 

урахуванням таких застережень логічно припустити, що вищенаведене 

визначення економічної безпеки, можливо, потребує уточнення [17]. 

Якщо звернутися до даних таблиці 1.1 по групі розвинених країн, в 

яких ВВП на душу населення перевищує рівень в 10000–13000 дол. США, то 

виявляється, що вони мають ряд особливостей, через які вони можуть 

визнаватися «титанами» на економічній мапі світу, і одночасно є основою їх 



28 

 

благополуччя в економічному і соціальному контексті [там само]. 

Найбільш значущими з цих особливостей у сфері економіки слід 

визначати такі: 

• ліберальна економічна система з досить жорстким законодавчим 

регламентуванням; 

• розвинена промисловість – структура її така, що дозволяє виробляти 

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

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

досвіду розвитку власних промислових галузей; 

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

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

НДДКР визначаються скоріше фінансовими і загальноекономічними 

обмеженнями, ніж неможливістю їх проведення; 

• розвинене сільське господарство (не в контексті його 

конкурентоспроможності, а в значенні його рівня щодо здатності 

забезпечувати населення країни необхідними продуктами харчування, тобто 

відносна продовольча незалежність). 

У соціальній сфері до загальних основних особливостей даної групи 

країн відносяться такі: 

• демократичний устрій суспільного устрою і правової системи, її 

легітимність; 

• відсутність внутрішньодержавних соціальних конфліктів і потрясінь 

протягом тривалого періоду часу. Цей стан ще називають національною 

єдністю або згуртованістю [Ошибка! Источник ссылки не найден.]; 

• 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 
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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, 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. 

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, перебуваючи 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 узаємний вплив багатьох соціально-економічних проблем 
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світового масштабу, протистояти негативним наслідкам якого дозволяє 

потужна економіка і суспільство в цілому. 

Проведений аналіз також показує, що саме лише виробництво 

максимальної кількості благ й економічну безпеку суспільства протягом 

тривалого часу ще не гарантує. Можна імпортувати технології, інвестиції 

тощо, і певний час прогресувати технологічно (і це при тому, що імпорт вже 

передбачає певний ступінь залежності, питання тільки в самій мірі, в її 

критичності), але якщо паралельно з цими процесами або в окремі періоди 

часу в суспільство виявляються привнесеними такі елементи, як соціальна 

нестабільність, національні конфлікти, слабкість державних інститутів, 

забезпечити систему безпеки держави навряд чи вдасться. Тому, виходячи із 

значущості соціального фактора, варто зазначити, що необхідним є 

комплексний підхід до визначення соціально-економічної безпеки 

суспільства (країни) [96]. 

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 дослідження (рис. 1.1). По-перше, це дві складові 
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стану соціально-економічної безпеки держави – здатність суспільства 

підтримувати умови забезпечення безпеки і здатність не тільки підтримувати, 

але і покращувати ці умови.  

Зазначені складові поняття соціально-економічної безпеки держави 

виступають як критерії суспільної динаміки – збалансованого розвитку 

суспільства на межі мінімального або постійного рівня безпеки або воно в 

здатне прагнути у своїх діях попередити або передбачити майбутні загрози і 

заздалегідь змінити умови життєдіяльності, при яких ці загрози будуть 

нейтралізовані або вплив яких буде мінімізовано. 

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

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

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

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

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

потенціалу; 4) стан фінансової і кредитної сфер; 5) рівень державного 

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. 

 



32 

 

 

 

Рис. 1.1. Схематичне зображення складної внутрішньої будови 

соціально-економічної безпеки держави 

Джерело: складено на підставі [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 

Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Крім того, соціально-економічна безпека держави характеризується ще 

двома складовими, а саме: зовнішньою і внутрішньою [30; Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Критеріальна структура і складові такої безпеки 

представлені на рис. 1.2. 

 

 

 

 

Економічна 

незалежність 

(вона означає, 

насамперед, 

можливість здійснення 

державного контролю 

над національними 

ресурсами, здатність 

використовувати 

національні конкурентні 

переваги, для 

забезпечення 

рівноправної участі 

держави у міжнародній 

торгівлі та 

коопераційних зв’язках) 

 

Стійкість і 

стабільність 

національної 

економіки  

(передбачається 

міцність і надійність 

усіх елементів 

економічної системи, 

захист усіх форм 

власності, створення 

гарантій необхідних 

для ефективної 

підприємницької 

діяльності, 

стримування 

дестабілізуючих 

факторів тощо) 

Здатність до 

саморозвитку і 

прогресу  

(це спроможність 

соціально-

економічних систем 

самостійно реалі-

зовувати та захищати 

свої інтереси, а також 

забезпечувати 

досягнення національ-

них економічних 

інтересів, здійснювати 

постійну модернізацію 

виробництва, дієву 

інвестиційно-

інноваційну політику, 

розвивати 

інтелектуальний і 

трудовий потенціал 

держави тощо) 

Найважливіші компоненти внутрішньої структури 

соціально-економічної безпеки держави 
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Рис. 1.2. Комплексна характеристика складових і критеріїв соціально-

економічної безпеки держави 

Джерело: авторська розробка  

 

Проаналізувавши наукові публікації з означеного питання можемо 

ВВП (у т. ч. на душу 

населення). Економічна 

система 

Науково-технічний 

потенціал 

«Підвищення» 

(здатність держави 

покращувати умови 

забезпечення безпеки) 

Стан фінансів 

Ефективність 

функціонування системи 

державного управління 

Структура зовнішньої 

торгівлі 

Складові Соціальна диференціація 

Соціальне забезпечення 

Військово-оборонний 

потенціал. Демократичний 

устрій тощо 

Зовнішня 

Внутрішня 

Соціально-економічна безпека держави 

Заходи в статиці та 

динаміці 
Критерії стану 

«Підтримка» 

(здатність суспільства 

підтримувати умови 

забезпечення безпеки) 
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стверджувати, що суть внутрішньої складової соціально-економічної безпеки 

полягає в наявності і динаміці негативних тенденцій за такими позиціями: 

– низька ефективність економіки; 

– слабка конкурентоспроможність обробних галузей; 

– проблеми в соціальній сфері.  

Будучи першопричиною загального незадовільного стану соціально-

економічної безпеки, вони, у свою чергу, залежать і від зовнішньої її 

складової, що включає в себе такі позиції: 

– сировинна орієнтація експорту; 

– залежність від імпорту продовольчої продукції; 

– значна зовнішня заборгованість. 

Суспільство в процесі своєї життєдіяльності знаходиться не в 

закритому просторі і, відповідно, використовує не тільки власні ресурси. У 

цьому відношенні, насамперед, слід відзначити, що, якщо згідно із 

принципом, сформульованим А. Смітом [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 

36], загальне зростання добробуту відбувається в міру індивідуальних зусиль 

громадян, які мають власні інтереси і в результаті цього сприяють зростанню 

суспільного, то зусилля щодо забезпечення соціально-економічної безпеки 

можуть бути тільки результатом виробленої правлячими колами або елітою 

тієї чи іншої країни державної політики, розробленої виходячи із розуміння 

вимог сучасності та суспільних інтересів.  

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.  

У свою чергу, країна, що володіє багатогалузевою економічною 
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структурою, не зможе вирішити такого роду проблеми, якщо структура не 

відповідатиме конкретним параметрам. Тому так важливо, щоб проблеми 

вироблення стратегії щодо незалежності країни від зовнішніх і внутрішніх 

викликів і загроз знаходили вирішення у виваженій і соціально орієнтованій 

політиці правлячих кіл і підтримувалися суспільством. Відтак, наші подальші 

розвідки будуть присвячені обґрунтуванню обрання інтегрального підходу до 

досягнення соціально-економічної безпеки держави. 

 

 

1.3. Сучасні концепції забезпечення державного управління 

соціальної й економічної безпеки держави  

 

Різниця (розбіжність) корпоративних, приватних інтересів і державних, 

а також розбіжність цих інтересів з інтересами різних соціальних верств 

населення, викликає необхідність активних дій держави щодо формування 

програми забезпечення соціально-економічної безпеки країни і її втілення в 

життя [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Таке завдання не може 

вирішуватися зусиллями населення – воно не об'єднано в структури, здатні 

підійти до вирішення такого складного та масштабного завдання. 

Суспільство, громадські об'єднання, як і окремі політичні партії, виступаючи 

виразниками інтересів, покликані привертати увагу влади до тих чи інших 

суспільно важливих питань.  

Завдання належного забезпечення всіх сфер життєдіяльності 

самостійно не здатен вирішити й бізнес, і річ не тільки в недостатності його 

економічної могутності, але й в неминучій розбіжності приватних і 

корпоративних інтересів як між ними, так і з загальнонаціональними 

інтересами. Звичайно, правильним запереченням буде вказівка на 

корумпованість сучасного світу, її підконтрольність інтересам держави. При 

цьому Україна відзначається надмірно орієнтованим представленням 

інтересів великого бізнесу. У той же час, держава потенційно є єдиним 
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реальним претендентом на виконання вищевказаної задачі, яка переходить у 

площину функціонування держави як структури, здатної виконати 

стратегічні завдання й управляти за допомогою цієї структури соціально-

економічним розвитком. Це можливо, у першу чергу, шляхом створення 

відповідної нормативно-правової бази забезпечення соціально-економічної 

безпеки країни. 

У зв'язку з цим виникає таке питання: яке існує й яким має бути 

законодавство, що регулює питання забезпечення соціально-економічної 

безпеки країни на державному рівні. Законодавство, що регулює дану сферу, 

має складатися з документів, які не можуть відкрито декларувати 

конфронтацію з іншими країнами й інтересами, хоча фактично такі процеси 

подекуди неминучі в разі їх ініціації іншою стороною. Так чи інакше 

міждержавна конкуренція постійна, поки сторони дотримуються своїх 

інтересів і прагнень. У цьому полягає одна зі складностей при розробці 

правових документів або подальшому аналізі вже існуючих. Якщо закони, 

що регламентують, наприклад, експорт або імпорт будь-яких технологій, за 

визначенням носять більш вузький і конкретний характер, і їх 

результативність може бути оцінена з точки зору наслідків їх прийняття, то 

складнішою проблемою є оцінка концепцій і стратегій, що визначають 

вектори держави у сфері соціально-економічної безпеки. 

Згідно із цим визначенням основним суб'єктом забезпечення безпеки є 

держава, яка здійснює свої функції в цій сфері через органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади (вони ж утворюють і організаційно-інституційну 

систему безпеки). У цьому полягає визнання тієї провідної ролі держави в 

забезпеченні в тому числі й соціально-економічної безпеки, яка досягається 

проведенням єдиної державної політики в галузі забезпечення безпеки, 

заходів економічного, політичного, організаційного та іншого характеру, 

адекватних загрозам життєво важливим інтересам особистості, суспільства і 

держави. 

Варто відзначити, що до основних функцій вищезазначеної системи 
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безпеки можна віднести виявлення і прогнозування внутрішніх і зовнішніх 

загроз життєво важливим інтересам об'єктів безпеки, здійснення комплексу 

оперативних і довготривалих заходів щодо їх попередження та нейтралізації. 

Варто відзначити, що в Україні також закладені загальні положення 

про безпеку [Ошибка! Источник ссылки не найден.], що передбачають 

подальший розвиток цієї теми в законодавчих актах за більш вузькими 

напрямками, які покликані регламентувати конкретні сторони діяльності 

держави. Ймовірно, таке нормотехнічне опрацювання питань безпеки, тим 

більше соціально-економічної безпеки, не могло бути здійснено інакше в той 

час в найкоротші терміни. Однак на практиці це сталося в 2015 році (див. 

Стратегію національної безпеки України [67]) через ряд негативних подій 

суспільно-політичного характеру, які відбулися в Україні. 

Слід констатувати, що текст останньої Стратегії містить в цілому 

положення, що збігаються в тому числі з тими, що містяться в Законі України 

«Про засади державної регіональної політики», «Про Стратегію сталого 

розвитку «Україна – 2020» [67] тощо. Крім того, вони враховують базові 

принципи, викладені А. Пезенті на соціально-економічну незалежність 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.], у Стратегії ці принципи розглядаються 

в дещо іншому вигляді як основні завдання в галузі забезпечення 

національної безпеки України і в узагальненому вигляді їх можна подати 

таким чином: 

• забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України, 

безпеки її кордонів і територіального простору; 

• ріст економіки країни, проведення незалежного та соціально 

орієнтованого економічного курсу; 

• розвиток науки і забезпечення технологічної та іншої залежності 

України від зовнішніх джерел. 

Незважаючи на те, що поява стратегії і Концепції можна розглядати як 

істотне просування по шляху розуміння значущості проблем соціально-

економічної безпеки в галузі державного будівництва, подальшого прогресу 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105/2007
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в цьому напрямку досягнуто не було. 

Констатуємо, проте, що аналізована Стратегія є ідеологічними 

документом, і не має статусу закону і, напевно, не може мати такий статус. 

Це рамковий виклад існуючих проблем і напрямків їх вирішення Ради 

національної безпеки і оборони України, затверджений Президентом 

України.  

Концептуальний аналіз державного забезпечення соціально-

економічної безпеки дозволяє стверджувати, по-перше, що воно здебільшого 

відзначається декларативністю основних законодавчих актів сучасному стану 

соціально-економічної безпеки і тим викликам, які обумовлені поточним 

станом розвитку світової економіки та спільноти. Така декларативність 

законів не може сприяти підвищенню результативності діяльності 

державного апарату в забезпеченні соціально-економічної безпеки країни. 

Друга теза пов'язана з тим, що законодавчі акти, які стосуються сфери 

соціально-економічної безпеки, не утворюють систему, їх прийняття має 

фрагментарний і факторно зумовлюючий характер. Ці документи – спроба 

закрити очевидні прогалини в законодавстві і вирішити наростаючі проблеми 

соціального й економічного характеру в певних сферах (наприклад, указ 

Президента України «Про Стратегію національної безпеки України» від 

12.02.2007 р. № 105/2007, в якому йдеться про захист економічних інтересів 

країни в умовах глобальної фінансово-економічної кризи [97]), або вирішити 

політичні проблеми. В останньому випадку прийняті документи є запізнілою 

відповіддю влади на накопичені проблеми й неврахування думки суспільства 

щодо них (незважаючи на те, ким готувалися і вносилися пропозиції щодо 

законопроектів у цій сфері – академічними колами, лобістами великого 

бізнесу чи іншими ініціативними групами). 

Третя теза полягає в тому, що наявні документи носять «оборонний» 

характер, оскільки відповідають на ті проблеми в даній сфері, які визначені 

владними структурами як загрозливі державним інтересам. Даний висновок 

необхідно розбити на дві частини для того, щоб акцентувати увагу на такому:  
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1) такого роду законодавча база є завжди запізнілою; вона реагує на ті 

процеси, які вже відбуваються і досягають загрозливого рівня, який стає 

небажаним або небезпечним;  

2) існуюча законодавча база у своєму оборонному характері виявляє 

пасивність по відношенню до негативних процесів у життєдіяльності 

суспільства. Тобто таке законодавство, вже на момент свого ухвалення 

запізнюючись по відношенню до динаміки небажаних процесів, ще й 

намагається локалізувати їх тоді, коли воно вже не може виконати таке 

завдання, і не містить у собі механізмів попередження таких процесів або 

механізмів випереджаючої компенсації таких процесів. 

Четверта теза – небажання або нездатність державно-владних структур 

скористатися наявною законодавчою базою для такого:  

1) здійснення комплексу практичних заходів, спрямованих на 

забезпечення соціально-економічної безпеки країни;  

2) подальшого розвитку законодавчого забезпечення сфери соціально-

економічної безпеки.  

Власне кажучи, четверта теза пов'язана з певною відсутністю 

політичної волі державно-владних структур, яка могла бути спрямована на 

вирішення аналізованих проблем. 

Зауважимо, що конкретні кроки щодо забезпечення соціально-

економічної безпеки повинні випереджати комплексне опрацювання всіх 

боків даної проблеми. Велика кількість наукових публікацій пов'язана з 

популярністю й актуальністю предмета дослідження, але бракує наукових 

оглядів щодо якості державних програм і стратегій соціально-

економічної безпеки. 

Україна відзначається вимушеною необхідністю розробки майбутніх 

державних стратегій і концепцій, а, відтак, подвійністю підходів до 

відображення в них поглядів правлячих кіл і суспільства на ті чи інші 

проблеми. Вихід з цієї ситуації знаходиться в опрацюванні питань соціально-

економічної безпеки експертним середовищем. Воно, на відміну від 
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правлячої еліти, не пов'язане ідеологічними обмеженнями. З огляду на 

українську специфіку державотворення, можливо саме на незалежне 

оцінювання повинен бути зроблений основний уклін у сфері розробки 

перспективних концепцій соціально-економічної безпеки. 

Після вироблення системи поглядів і науково-експертного 

обґрунтування необхідних заходів щодо забезпечення соціально-економічної 

безпеки, держава може впроваджувати їх у життя за допомогою таких 

основних засобів: 

• через закони в широкому сенсі цього слова (виступаючи з 

необхідними законодавчими ініціативами, домагаючись прийняття потрібних 

законів; приймаючи відповідні урядові рішення; шляхом надання непрямого 

впливу на промислові та фінансові групи та компанії, зважаючи на критерії 

економічної ефективності та суспільні інтереси); 

• через активне втручання в економіку (що тягне за собою більш 

складні опрацювання регулюючих функцій держави у сфері оподаткування, 

витрат державного бюджету, підтримання необхідного рівня державної 

власності; адміністративне регулювання). 

Виходом зі складного соціально-економічного становища країни може 

бути затвердження національної ідеї, реалізація якої через якийсь час зможе 

принести певні дивіденди (див. про це дет. у наукових працях О. Радченко 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]). При цьому діяльність держави в 

напрямку забезпечення соціально-економічної безпеки повинна будуватися 

на базі певних принципів. Аналіз політики окремих держав, де-факто 

спрямованої на підтримку власної соціально-економічної безпеки, дозволяє 

виділити основні принципи цієї роботи, а саме: 

1. Держава повинна шукати нові джерела «ідей» у сфері соціально-

економічної безпеки і приймати правові документи в цій сфері, адекватні 

вимогам часу. 

2. Раціональне використання ресурсів держави у вигляді зміни 

спрямованості державних витрат і підвищення державноуправлінського 
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потенціалу, його орієнтування на створення сприятливого «середовища 

життєдіяльності» людини. Ідея побудови концепції соціально-економічної 

безпеки «для людини», а не від «макроекономічних» цілей не є новою, але, 

погоджуємося із О. Коваль та ін. [48], що її потрібно чітко усвідомити і 

відштовхуватися під час розробки загальних і цільових державних 

програм розвитку. 

3. Виходячи з результатів порівняльного аналізу державотворчих 

особливостей України і розвинених країн світу, необхідно виробити 

доктрину «дозованої автаркії» і помірного державного регулювання 

економічної діяльності.  

4. Необхідно відійти від сировино орієнтованої економіки і перейти на 

інноваційно-інвестиційний шлях її розвитку.  

На наше переконання, дотримання означених принципів передбачає 

вирішення найбільш важливих проблем, що стосуються забезпечення 

соціально-економічної безпеки. Це і необхідність подолання зростаючої 

майнової диференціації населення, реформування галузі охорони здоров'я, 

удосконалення цілеспрямованості програм соціальної допомоги та інші 

подібні напрямки реформ.  

Наступне важливе питання, пов'язане з роллю людського капіталу в 

забезпеченні соціально-економічної безпеки країни, – це міграційні процеси і 

можливі напрямки їх регулювання. Міграційна політика повинна сприяти 

розвитку ринкових відносин, розбудові демократичного суспільства, 

дотриманню прав людини, зміцненню відносин України з іншими країнами, 

зміцненню власної безпеки, усуненню або пом'якшенню дії ризиків, що 

виникають у соціально-економічній сфері. Звичайно, зазначені цілі є 

позитивними, але необхідно зауважити, що, у першу чергу, міграційна 

політика повинна сприяти вирішенню завдання модернізації суспільства з 

метою забезпечення благополуччя, безпеки і гідного життя громадян. З цієї 

точки зору не всі декларовані вище цілі можуть бути беззастережно прийняті. 

Виходячи з перерахованих вимог сьогодення можемо зробити 
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висновок, що головним напрямком міграційної політики будь-якої держави 

повинно бути не обмеження імміграції та проведення різного роду охоронних 

заходів, а забезпечення інтеграції мігрантів у соціум. Регулюючі зусилля 

держави слід направити на формування громадянської ідентичності власного 

населення замість акцентування уваги на етнічних відмінностях. 

Учені М. Бублій, Я. Малик, О. Береза, М. Криштанович [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.] та ін. слушно 

зазначають, що міграційна стратегія держави у значній мірі обумовлюється 

перспективністю демографічної ситуації, оцінка якої ґрунтується на наявних 

прогнозах про те, що з якого періоду може початися природний спад 

працездатного населення, і яких масштабів він може досягти. Єдиним 

джерелом поповнення трудових ресурсів в цих умовах, на думку науковців, 

може бути імміграція. Тому перспективна міграційна політика держави може 

бути виключно імміграційною політикою. 

Відносно довгострокових цілей і методів міграційної політики 

держави, то вважаємо, що політика в цій галузі повинна йти шляхом 

протистояння негативним тенденціям [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 

Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Однак воно не може бути самоціллю, а 

результатом ретельного опрацювання питань, пов'язаних із планами 

модернізації суспільства та забезпечення його соціально-

економічної безпеки. Для цього потрібно поставити питання про неминучість 

масової імміграції та її необхідність у тих масштабах, в яких вона 

відзначається. Тим більше, що економічні блоки різних програм модернізації 

економіки ставлять перед собою завдання не кількісного, а якісного 

розвитку, а саме: підвищення продуктивності праці, енергозбереження, 

структурні зміни та інші відповідні заходи. 

З точки зору забезпечення соціально-економічної безпеки держави, 

варто уточнити, що невтручання держави в економіку має бути замінено 

ідеєю принципового реформування методів цього втручання. Щодо 

масштабів втручання, то їх не представляється можливим зафіксувати на 
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якомусь певному рівні – у різні періоди часу в залежності від тих чи інших 

обставин можуть знадобитися і різні масштаби втручання. 

Крім того, слід ураховувати, що в процесі регулювання економіки 

держава не зобов'язана в усіх випадках забезпечувати захист прав власності і 

створення рівних умов конкуренції. Її завдання використовувати фактор 

забезпечення або незабезпечення вищезазначених умов в якості одного з 

інструментів економічної політики. Це стосується, насамперед, тіньових сфер 

економічної діяльності.  

Наступні питання щодо забезпечення соціально-економічної безпеки, 

погоджуємося із С. Тоцьким, стосуються незалежності країни в 

технологічному і продовольчому плані, а також ступеня відкритості 

економіки [Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. На прикладі процесів, які відбуваються у вітчизняних 

автомобілебудуванні і літакобудуванні в останні роки, видно, що 

маніпулювання підтримуючими заходами не приносить видимих результатів 

у вигляді прогресу цих галузей щодо кількості виробленої продукції.  

Зауважимо, що цим шляхом – імпорту технології для виробництва 

всередині країни, – йшли такі країни як Китай та Індія, що дозволило їм 

забезпечити значне покращення в розвитку цих сфер [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.; 96]. При цьому такий підхід властивий не тільки таким 

великим країнам, прикладом може бути і Південна Корея з її 

автомобілебудівною галуззю. Імпорт же продукції, якщо аналоги 

виробляються в самій країні, повинен бути максимально обмежений. Ще 

один негативний момент у проектах такого роду – підприємства є власністю 

нерезидентів у більшій чи меншій мірі або управляються ними. Це також є 

небажаною обставиною для галузей і виробництв, які в силу специфіки своєї 

продукції «підконтрольні» державі.  

Таким чином, імпорт промислової продукції повинен бути 

мінімізований, а імпорт технологій, включаючи створення виробництв 

західних компаній, має бути конкурентним і стимулюючим фактором для 
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вітчизняних підприємств у кожній конкретній галузі. Крім того, для кожної 

конкретної галузі має сенс визначати межі, у яких можуть працювати 

іноземні або спільні підприємства.  

Отже, основні напрямки гарантування та підтримки соціально-

економічної безпеки країни за своєю суттю не повинні містити 

декларативних стратегій і концепцій, що складаються із зобов'язань досягти 

значних результатів за показниками з прив'язкою до певного строку 

виконання. Вони повинні задавати певний вектор зусиллям держави й 

інститутам суспільства у вирішенні даного завдання. З урахуванням 

вищевказаних загальних принципових положень повинні будуватися 

конкретні програми забезпечення соціально-економічної безпеки і 

коригуватися існуючі, оцінюватися перебіг передвиборних процесів і 

прийняті рішення в найважливіших сферах життєдіяльності – економічній і 

соціальній. 
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РОЗДІЛ ІІ 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 

 

 

2.1. Методологічні підходи до 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 
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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 [Ошибка! Источник ссылки не найден.], 

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 

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 вланість (майно), 

необхідне для здійснення підприємницької діяльності, а також підриває 

повагу до прав приватної власності та до цивілізованих методів ведення 

бізнесу. 

Отже, рейдерство в повній мірі можна розглядати як комплексне 

явище, яке в сучасних умовах набуло системного характеру і є викликом для 
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безпеки особистості, суспільства і держави в різних сферах життєдіяльності. 

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; 

– втрата контролю над національними ресурсами; 

– погіршення стану сировинної бази промисловості й енергетики; 

– нерівномірний розвиток регіонів, їх деприсивність; 

– низька стійкість і захищеність національної фінансової системи; 

– збереження умов для корупції і криміналізації державного 

регулювання господарсько-фінансових відносин, а також незаконної міграції 

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; 

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 
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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. 

Найважливішими елементами механізму забезпечення соціально-

економічної безпеки нашої країни є моніторинг та прогнозування факторів і 

визначення викликів, що становлять підґрунтя у вигялді 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 
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диспропорцій і гострої недостатності ресурсів (перш за все, фінансових), 

значної рухливості і нестійкості соціально-економічних індикаторів. 

Погоджуємося із С. Бєлаєм [Ошибка! Источник ссылки не найден.], що це 

визначає зростання вимог до державної статистики в частині комплексності, 

глибини і форм охоплення об'єктів статистичного спостереження, якості та 

оперативності інформації. 

Щодо функціонального підходу до класифікації соціально-економічної 

безпеки, то ми переконані, що його підґрунтя становлять основі ознаки сфери 

дії. У продовження думок О. Мельниченка, А. Помази-Пономаренко та ін. 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

можемо у систематизованому вигляді виділити такі види соціально-

економічної безпеки: 

1) фінансова безпека; 

2) безпека банківської сфери; 

3) промислова безпека; 

4) енергетична безпека; 

5) продовольча безпека тощо. 

Слід підкреслити, що виділення такої функціональної підсистеми 

соціально-економічної безпеки, як фінансова безпека, обумовлено 

специфікою об’єкта впливу (наприклад, організації) і якістю фіксації всіх 

сторін фінансово-господарської діяльності. У цьому контексті доцільно 

погодитися з А. Бондаренко, О. Денисюком та ін. [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.], що саме система обліку створює інформаційно-аналітичну базу 

для безперервного моніторингу діагностики стану не тільки фінансової 

безпеки, а й інших видів соціально-економічної безпеки. 

У виробничій сфері можуть бути виділені показники обсягів 

виробництва сільськогосподарської і рибної продукції, сировини і 

продовольства; імпорту сільськогосподарської і рибної продукції, сировини і 

продовольства; продуктивності використовуваних в сільському господарстві 

земельних ресурсів; обсягів реалізації харчових продуктів організаціями 
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торгівлі та громадського харчування та ін. [там само]. 

Щодо сфери організації державного управління продовольчою 

безпекою, то вона передбачає аналіз обсягів продовольства державного 

матеріального резерву, сформованого відповідно до нормативно-правових 

актів, а також запасів сільськогосподарської і рибної продукції, сировини і 

продовольства. 

Для протидії викликам і загрозам у сфері екологічної безпеки, на стан 

якої впливає збереження значної кількості небезпечних виробництв, 

необхідно створювати умови для фориування екологічної культури, 

упровадження екологічно безпечних виробництв, пошуку перспективних 

джерел енергії, формування і реалізації державних програм зі створення 

стратегічних запасів мінерально-сировинних ресурсів, достатніх для 

забезпечення мобілізаційних потреб держави і гарантованого задоволення 

потреб населення й економіки у водних і біологічних ресурсах. 

Таким чином, безпосередньо категорію державно- і публічно-правового 

забезпечення соціально-економічної безпеки при соціокультурному підході 

слід розглядати у взаємозв'язку із суспільством, у межах існуючої в ньому 

системи правовідносин, і сукупністю цінностей і норм. В основі 

досліджуваного методологічного підходу, що представляє собою дієвий 

спосіб опису концепту та сутності соціально-економічної безпеки, слід 

виділити ряд значимих принципів, які формують методологічні рамки для 

вирішення існуючих концептуальних протиріч у сфері правового 

регулювання (див. Стратегію національної безпеки України [97]). 

На відміну від об'єктивістської парадигми, де суспільство розуміється 

як існуючий феномен, що розвивається незалежно від волі і дій індивіда, при 

суб'єктивістському підході саме індивід в якості актора соціальної дії може 

бути розглянутий в аспекті якоїсь самодостатньої реальності, що володіє 

вільною волею і в ході своїх дій впливає на соціальні норми.  

Участь громадян у всіх рівнях публічної влади, представництво їх 

інтересів як безпосередньо, так і за допомогою злагодженого механізму 
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структур громадянського суспільства, стимулює формування системи, що 

базується переважно на партнерстві і співробітництво в публічно-правових 

відносинах, і сприяє як посилення потенціалу державного управління, так і 

підвищенню ефективності забезпечення соціально-економічної безпеки. 

Сукупність викладеного вище дозволяє зробити висновок: на 

сучасному етапі використання соціокультурного підходу (як сукупності 

методологічних засад державно- і публічно-правового забезпечення 

соціально-економічної безпеки) найбільш оптимальним є здійснення 

моделювання можливих варіантів соціокультурної динаміки досліджуваної 

діяльності. Соціокультурний підхід може сприяти визначенню деяких 

констант, що забезпечують стабільне функціонування механізму державного 

управління соціально-економічною безпекою у взаємозв'язку з процесами 

збереження цілісності українського суспільства за сучасних викликів і загроз. 

На підтвердження викладеної думки можемо зазначити, що воно може бути 

представлена певним зміщенням акценту в державно-правовому забезпеченні 

соціально-економічної безпеки з об'єктивних категорій (держава, 

суспільство) на вивчення проявів людської активності у формі відносин, 

комунікації, способів сприйняття існуючого адміністративно-правового 

режиму даної діяльності, тобто легітимації. 

Забезпечення соціально-економічної безпеки в Україні – це частина 

національної культури, потенційна й аргументована імплантація на 

національний грунт дієвих аналогічних зарубіжних інститутів, що має бути 

виправданою в силу досить специфічних сторін життя українського соціуму. 

Соціокультурні форми регулювання забезпечення соціально-економічної 

безпеки безпосередньо пов'язані не тільки з ключовими складовими світового 

порядку, але і зі специфікою діяльності конкретного суб'єкта її забезпечення. 

З огляду на це певний науковий інтерес викликає питання щодо 

індивідуальних ціннісних пріоритетів у межах єдиного соціокультурного 

простору забезпечення соціально-економічної безпеки. Мова йде про те, як і 

в якій мірі існуючі в суспільстві уявлення повинні впливати на характер 
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діяльності у сфері забезпечення такої безпеки, які межі і зміст моральної 

відповідальності за здійснювану діяльність тощо.  

Концептуально-теоретичний аналіз державно- і публічно-правового 

забезпечення соціально-економічної безпеки в соціокультурному аспекті 

зумовлює появу безлічі точок дотику між діяльністю у сфері її забезпечення і 

різними галузями гуманітарного і соціального знання. Як наслідок виникає 

можливість подальшого дослідження змістовоно-правового боку 

соціокультурних проблем і унеможливлення в диференціації засобів і 

методів забезпечення соціально-економічної безпеки.  

 

 

2.2. Наукове обґрунтування моделі забезпечення соціально-

економічної безпеки держави в умовах сучасних викликів 

 

Варто особливо відмітити, що державно-правове забезпечення 

соціально-економічної безпеки корелює з соціокультурним простором, в 

якому вона реалізується, зокрема публічно-правовими засобами. З огляду на 

це цікавим є твердження А. Помази-Пономаренко про те, що сприйняття 

території України як «абстрактного простору» базується на відсутності 

безпосереднього досвіду взаємодії суб'єкта з територією (окремо взятим 

регіоном) і достовірних знань про уявне фізичне пространство [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Територія, яка називається «абстрактним 

простором», може бути не структурована в економічний, фізико-політичний і 

соціокультурний простір держави, і може бути не інтегрована в систему 

державних інтересів. 

На цій підставі можемо наполягати, що діяльність у сфері державно- і 

публічно-правового забезпечення соціально-економічної безпеки повинна 

бути співвіднесена з конкретним рівнем соціально-економічного розвитку 

окремих українських регіонів (у значенні територій), етнічним складом 

населення, різними культурними і релігійними традиціями, ментальністю 
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різних соціальних груп, а також їх рівнем правосвідомості. Очевидно, що 

дана обставина передбачає звернення до певною мірою оціночних категорій, 

пов'язаних із проблемами узгодження ціннісних орієнтирів в питаннях 

забезпечення соціально-економічної безпеки, власне, до категорії «модель». 

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 [Ошибка! Источник ссылки не найден.]). 

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 дезорганіизаційними 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. 

Виходячи з синергетичного підходу, модель забезпечення соціально-

економічної безпеки може бути визначена: 

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

відношенню до різного роду загроз і викликів; 
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– 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 [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 68] досі превалює підхід, за 

якого державу ототожнюють або із знаряддям (машиною) панівного класу, 

або з поведінкою і діями керівної ланки державного апарату (можновладців). 

З огляду на це В. Бакуменко [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 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. 

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 (курсив 

наш – Є.О.). У межах цього дослідження звернуто увагу на особливу 
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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. 

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. 

Вітчизняне законодавство, зберігаючи вірність традиції і «жорстким» 

принципам упорядкування суспільних відносин, на даний час проявляє певну 

«слабкість» при вирішенні задач щодо врегулювання виникаючих спірних 

моментів у соціально-економчіній 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, 
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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. 

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 

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 [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] 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. 
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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 

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.  

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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Сучасні умови соціально-економічного розвитку вимагають створення 

різного роду міждержавних об'єднань і спілок, що створюються для 

вирішення комплексу фінансово-економічних питань, питань у сфері 

політики та безпеки, причому ступінь інтеграції таких об'єднань різна. Одним 

властива більшою мірою координація політики в певних сферах, іншим 

передача з національного на міждержавний або наднаціональний рівень 

значного обсягу повноважень у сфері правового регулювання та 

правозастосування. 

Відтак, слід зазначити, що практично одночасно з появою 

трансконтинентальних компаній стали з'являтися так звані «неформальні 

фінансові структури» (центри та групи). Такі структури можуть 

контролювати світові потоки капіталу при допомоги нових інформаційних 

технологій. Вплив даних структур на стан світової економіки значно 

помітніше, ніж міжурядові угоди або дії держав в рамках міжнародних 

економічних організацій. 

У цих умовах відбувається деяке зниження вплив держави на 

управлінські функції таких корпорацій, можливо, у меншій мірі, у той час, як 

загроза фінансової дестабілізації набуває все більш реальних обрисів. На 

нашу думку, цей феномен оптимально розглядати в сукупності із 

збереженням монополії провідних країн на інформаційні технології. 

Погоджуємося із А. Іващенко [Ошибка! Источник ссылки не найден.], що не 

варто залишати поза увагою значний фактор, яким є відставання України в 

ряді найважливіших галузей, без яких в даний момент навряд чи можлива 

конкурентоспроможність будь-якої держави на міжнародній арені [там само]. 

Йдеться про інформатику, електроніці, зв'язку, тобто про розвиток 

інформаційно-комунікативних технологій. 

Беручи до уваги те, що потенціал України в означеній сфері 

перманентно перебуває в центрі уваги й інтересів глобального капіталу, 

потрібно на всіх рівнях влади з усією серйозністю усвідомлювати, що саме 

ця обставина створює небезпеку закріплення країни на периферії світу. 
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В останню третину ХХ століття людство вступило в нову фазу свого 

розвитку. Якісно нові умови існування пов'язані з появою широкого спектру 

загроз, викликів і ризиків, яких не було раніше. Не випадково такі вчені, як 

У. Бек, О. Дєгтяр, О Непомянщий та ін. [Ошибка! Источник ссылки не найден.], 

указали на формацію, що має назву «суспільство ризику». У своїй науковій 

праці «Суспільство ризику. На шляху до іншого модерну» У. Бек дійшов 

дуже важливого висновку, що продовження розвитку (життя) і визнання 

небезпеки вступають в суперечність один з другом. 

Прикметно, що, якщо для індустріального суспільства характерно 

розподіл благ, то для «суспільства ризику» на перший план виступає 

розподіл небезпек (які не мають ні просторових, ні часових меж) і 

обумовлених ними ризиків. У зв'язку з цим принципом ключовим завданням 

«суспільства ризику» є забезпечення безпеки, у тому числі і соціально-

економічної безпеки. 

Глобальний характер сучасної світової економіки надає на реалізацію 

економічної функції держави двозначний вплив, а саме:  

▪ з одного боку, він забезпечує стрімкі інтеграційні процеси, активне 

функціонування в міжнародній економічній життя; 

▪ з іншого, – стимулює активне впровадження в систему правових 

регуляторів, адаптованих до специфіки національної економіки, а також 

інтегрування в зазначену систему сторонніх правових засобів, стимулюючих 

активізацію політико-вольового характеру регуляції національного 

економічного життя. 

У результаті свого розвитку феномен «глобалізація» є неоднозначним 

для різних країн світу у формуванні соціально-економічної безпеки. Учені 

А. Косенко, В. Косенко, М. Латинін та ін. [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] підкреслюють, що найзначніші переваги від глобалізації 

економічного життя мають найбільш потужні та розвинені країни. Щодо 

України, то наявна у ній форма інтеграції у світове господарство є значною 

мірою спонтанним результатом дії ряду об’єктивних чинників. До них можна 
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віднести такі: 

1) обмежений внутрішній попит через тривалі та глибинні рунаційні 

соціальні процеси, зокрема збідніння широких верств населення, масштабне 

знецінення його заощаджень. За цих умов експорт стає гіпер-чинником 

економічного зростання. Це не є позитивним явищем для формування 

власної національної безпеки держави, а також розширення її впливу на 

світогосподарські процеси; 

2) несприятливий інвестиційний клімат, що сформувався через 

незавершеність інституційних перетворень у регулюванні господарської 

сфери, надмірну її зарегульованість, корупцію, низький рівень розвитку 

ринкової інфраструктури тощо; 

3) звуження внутрішнього ринку та відтік основних капіталів з 

України тощо. 

Іншим рівнем перетворень є глобальні процеси, що впливають на 

динаміку українських реформ. У зв'язку з цим учені [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.] наголошуються, що 

процес глобальних трансформацій світової спільноти, усе частіше 

сприймається як процес становлення нової цивілізації, що породжує коло 

нових проблем, які на даний момент задовільного теоретичного і 

методологічного рішення не мають. 

Важливо підкреслити, що дані рівні перетворень, безсумнівно, 

справляють домінуючий вплив на аналіз питань, безпосередньо пов'язаних із 

забезпеченням соціально-економічної безпеки. Ті, що йдуть в економіці і 

соціальній сфері процеси глобалізації неминуче опосередковуються 

інтернаціоналізацією у галузі науки державне управління. З огляду на 

властиві йому функцій право виступає в ролі універсального й інтеграційного 

регулятора глобалізаційних процесів, усе більше перетворюючись на 

інструмент управління глобалізацією.  

На сучасному етапі глобалізації дослідження державно-правової моделі 

забезпечення соціально-економічної безпеки не може залишатися поза тими 
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макромасштабними і багатоплановими процесами наростання загального і 

універсального, яке знаходить своє вираження як в національних 

економічних і соціальних системах, так і у світовому співтоваристві в цілому. 

Слід погодитися з висновками учених [125Ошибка! Источник ссылки не 

найден.], згідно з якими модель сучасного соціально-економічного розвитку в 

умовах розширення глобалізаційних тенденцій і формування правової 

свідомості може бути представлена таким чином: 

▪ як найважливіший соціальний регулятор право опосередковує 

глобалізаційні процеси на наднаціональному рівні, виступаючи як один із 

засобів управління зазначеними процесами, і воно ж саме піддається їх 

зворотного впливу, змінюючись і збагачуючись новими юридичними 

конструкціями і формами; 

▪ у той же час, під впливом глобалізації має місце гармонізація 

національних правових інтересів держав, уніфікація правових принципів і 

норм, формування нових юридичних відносин й інститутів, що, в свою чергу, 

посилює інтеграцію і взаємопроникнення національних систем права різних 

держав. 

В контексті глобалізації необхідно звернути увагу на те, що процес 

вдосконалення державно-правового забезпечення соціально-економічної 

безпеки передбачає обов'язкове дотримання таких умов: 

1) воно повинно бути несуперечливим і відповідати внутрішнім 

потребам забезпечення суверенітету і динамічного розвитку держави; 

2) з метою такого вдосконалення необхідно його співвіднести у певній 

мірі з правовими нормами, концептами та інститутами інших держав, а також 

упевнитися в його відповідності загальновизнаним міжнародним стандартам. 

Отже, на наш погляд, формування ефективної державно-правової 

моделі забезпечення соціально-економічної безпеки повинно відбуватися за 

допомогою таких техніко-правових засобів: 

1) рецепції; 

2) уніфікації; 
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3) гармонізації; 

4) імплементації.  

Важливо також відзначити, що переважна більшість глобальних 

процесів, що конституюють нові способи комунікацій і діяльності, у тому 

числі щодо забезпечення соціально-економічної безпеки, допускають 

формування та правове оформлення нових відносин, а також інститутів в 

системі державного управління у цій сфері, що вимагає вирішення 

гносеологічно складних фундаментальних завдань і методологічних підходів. 

Можемо зробити також висновок узагальнюючого характеру, згідно з 

яким у цілях збереження економічного суверенітету нашої держави (всупереч 

негативним компонентам глобалізаційних процесів) важливо не допустити 

мінімізації ресурсу державної керованості і зниження потенціалу держави як 

у сфері регулювання національної економіки в цілому, так і у сфері 

забезпеченні соціально-економічної безпеки. 

Отже, на сучасному етапі глобалізації державно-правова модель 

забезпечення соціально-економічної безпеки має, з одного боку, повинна 

адекватно відповідати внутрішнім потребам забезпечення державного 

суверенітету, а з іншого, – корелювати в певній мірі з правовими нормами і 

концептами зарубіжних країн, а також відповідати міжнародним стандартам 

за допомогою рецепції, гармонізації й імплементації. 

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 вітову 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 
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національної економіки до закономірностей розвитку світової економічної 

ситеми. 

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 Статегії 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 

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 взаємодоповнюваними 

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

металургійний комплекси, агропромислова сфера транзитні перевезення, 
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рекреаційно-туристична галузь, певною мірою фінансові та банківські 

послуги.  

 

 

2.3. Методологія побудови механізмів державного управління 

соціально-економічною безпекою держави в умовах сучасних викликів  

 

Згідно із загальним концептом державного управління воно 

розглядається як владна цілеспрямована й організуюча діяльність, сукупність 

інститутів та інституцій, які реалізують основні та допоміжні функції 

управління, як суб’єктно-об’єктні та суб’єктно-субєктні відносини тощо 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Зважаючи на це, можемо наполягати на необхідності характеристики 

державного управління у сфері соціально-економічної безпеки та його 

механізмів з позиції застосування цих підходів – діяльнісного, суб’єктно-

об’єктного, функціонального, процесного тощо, а також методів впливу. 

З урахуванням вищенаведеної системи підходів уважаємо, що у сфері 

соціально-економічної безпеки виникають відносини в ході діяльності 

державних органів щодо її забезпечення, які охоплюють таке: 

1) прогнозування, виявлення, аналіз й оцінку викликів і загроз цій 

безпеці; 

2) визначення основних напрямів державної політики і стратегічне 

планування у сфері забезпечення такого виду безпеки; 

3) правове й організаційне регулювання у сфері забезпечення 

соціально-економічної безпеки; 

4) запровадження та застосування комплексу оперативних і 

довготривалих заходів щодо виявлення, попередження й усунення загроз та 

небезпек цій безпеці, локалізації і нейтралізації наслідків їх прояву; 

5) застосування спеціальних організаційних й економічних заходів з 

метою забезпечення соціально-економічної безпеки; 
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6) розробку, виробництво і впровадження сучасних видів озброєння, 

військової та спеціальної техніки, а також техніки подвійного і цивільного 

призначення з метою забезпечення безпеки; 

7) організацію наукової діяльності в галузі забезпечення соціально-

економічної безпеки; 

8) координацію діяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування у сфері забезпечення соціально-економічної безпеки; 

9) фінансування витрат на забезпечення цієї безпеки, контроль за 

цільовим витрачанням виділених коштів; 

10) міжнародне співробітництво з метою забезпечення соціально-

економічної безпеки; 

11) здійснення інших заходів в означеній сфері відповідно до 

законодавства [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Усі види відносин, що виникають у сфері соціально-економічної 

безпеки, реалізуються, по-перше, у межах закону, тому можуть називатися 

«правовідносинами», а по-друге, у ході протидії органів державної влади 

різного роду її загрозам і небезпекам. Виявлення можливих загроз для неї і 

розробка заходів щодо запобігання ним мають першорядне значення для 

держави.  

У сфері соціально-економічної безпеки можна виділити наступні 

особливості відносин, що підпадають під сферу дії державного управління: 

▪ це публічні відносини, що виникають в ході реалізації прав 

особистості, юридичних осіб і суспільства в цілому на соціально-економічну 

безпеку, що розуміється як стан захищеності у сфері соціально-економічної 

діяльності всіх суб'єктів економіки та суспільства; 

▪ це правовідносини безпосередньо пов'язані із реалізацією завдань і 

функцій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в процесі 

управління в соціально-економічній сфері тощо. 

У складі правовідносин у сфері соціально-економічної безпеки є два 

основних типи відносин, а саме: відносини владного підпорядкування і 
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відносини рівності сторін, оскільки рівні за статусом суб'єкти соціально-

економічної діяльності, вступаючи у відносини один з одним з питань, що 

стосуються соціально-економічної безпеки, знаходяться в правових 

відносинах. У цих правовідносинах існує можливість участі всіх суб'єктів в 

будь-якому поєднанні.  

У цілому характеризуючи ситуацію із системою правовідносин у сфері 

соціально-економічної безпеки необхідно відзначити, що дана сфера в 

Україні поки що не створює єдиний і злагоджений механізм її державно-

правового регулювання. У ній наявно багато недоліків, неузгодженостей, 

пов'язаних із недосконалістю організаційної будови системи державного 

управління цією сферою, прогалин у його правовому регулюванні, деякою 

декларативністю головного правового документа – Стратегії національної 

безпеки України на період до 2020 року [97]. 

Таким чином, державне управління у сфері соціально-економічної 

безпеки є діяльність державної влади, що здійснюється, насамперед, у формі 

управління за допомогою реалізації численних і різноманітних 

організаційно-розпорядчих та виконавчих дій і процедур управлінського 

характеру. 

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 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.], необхідно виокремити правовий 

механізм державного регулювання у цій сфері (курсив наш – Є.О.). 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 [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

При розгляді змістовного боку функціонування видокремленого в 
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роботі механізму неминучо 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 

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 [97] 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 [27]); 

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

здійснення комплексу заходів з метою нейтралізації чи недопущення 

виникнення загроз для соціально-економічної безпеки країни; 
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– по-третє – експертиза прийнятих рішень з тих чи інших питань 

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

безпеки. 

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. 

Державна стратегія – це офіційно визнана система стратегічних 

пріоритетів, цілей і заходів у сфері внутрішньої і зовнішньої політики, що 

визначають стан національної безпеки і рівень сталого розвитку держави на 

довгострокову перспективу. Ця стратегія повинна включати в себе таке: 

1. Характеристику зовнішніх і внутрішніх викликів та загроз соціально-

економічній безпеці як сукупності умов і чинників, що створюють небезпеку 

для життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави; 

визначення і моніторинг факторів, що підривають стійкість соціально-

економічної системи держави, на середньо- і довгострокову (п'ять-десять 

років) перспективу. 

2. Визначення критеріїв і параметрів, що характеризують національні 

інтереси в галузі економіки і відповідають вимогам соціально-економічної 

безпеки. 

3. Субєктів формування та реалізації соціально-економічної політики, у 

разі необхідності особливості здійснення інституціональних (інституційних 

та організаційних) перетворень і необхідні механізми, що нейтралізують або 

зменшують вплив факторів, які знижують рівень стійкості національної 

економіки (дет. про інституційні зміни та механізми в системі державного 

управління йдеться в наукових роботах С. Андреєва, С. Домбровської, 

Ю. Древаля, Р. Лукиши, В. Мороз, А. Помази-Пономаренко та інших 

учених [Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]). 
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Упровадження державної стратегії повинна здійснюватися через 

систему конкретних заходів, що реалізуються відповідно до якісних 

індикаторів і кількісних показників – макроекономічних, демографічних, 

зовнішньоекономічних, екологічних, технологічних та інших, про які йшлося 

в роботі вище. 

Прийнята у 2015 році загальнодержавна стратегія національної безпеки 

України [17] 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 субєктів, 

інструменти, алгоритми реалізації тощо.  

Крім того, Стратегія національної безпеки України [47] 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. [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] 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 [77] покликано забезпечити її соціально-

економічну безпеку на системній основі, та стане підгрунтям для розробки 

загальнодержавної результативної концепції національної безпеки. 

Національна безпека забезпечується за допомогою досягнення 

пов'язаних між собою загальнодержавних і суспільних інтересів, а також 

стратегічних пріоритетів. Відповідно до аналізованої Стратегії [там само] до 

загальнонаціональних інтересів України можуть бути віднесені такі:  

1) розвиток демократії і громадянського суспільства; 
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2) підвищення конкурентоспроможності національної економіки;  

3) забезпечення непорушності конституційного ладу, територіальної 

цілісності і суверенітету країни;  

4) ставлення України як високо розвиненої держави, діяльність якої 

спрямована на підтримку стратегічної стабільності і взаємовигідних 

партнерських відносин в умовах багатополярного світу тощо.  

До стратегічних національних пріоритетів, насамперед, можуть бути 

зараховані національна оборона, державна і суспільна безпека, а також такі 

пріоритети сталого розвитку держави, що пов'язані із забезпеченням 

соціально-економічної безпеки, а саме:  

1) підвищення якості життя українських громадян; 

2) економічне зростання; 

3) розвиток науки, створення нових технологій; 

4) освіта, охорона здоров'я і культура; 

5) екологія і раціональне природокористування; 

6) соціально-економічна стабільність і рівноправне стратегічне 

партнерство. 

Основу державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-

економічної безпеки, повинна скласти, насамперед, збалансована і 

несуперечлива нормативно-правова база. Ураховуючи це, слід зазначити, що 

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. 

У цьому контексті (до розробки базового закону про соціально-

економічну безпеку) доцільно провести ревізію законодавства, що регулює 

відповідні соціальні й економічні процеси. Недостатнє врахування наукових 

засад при розробці такого законодавства зумовлює втрату межі між 
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кон'юнктурним відомчим підходом і продуктивною діяльністю, яка за різних 

причин уходить у «тінь». 

Варто виокремити правові норми, які визначальним чином впливають 

на економіку і соціальну сферу, від тих, які впливають на них побіжно, і 

особливо від норм, які не виконання яких є непоодиноким у силу відсутності 

дієвих механізмів їх реалізації. 

У цілому, можна вважати, що нагальним для України є приведення 

всього її законодавства у сфері соціально-економічної безпеки у 

відповідність до вирішуваних в цій сфері завдань. На наш погляд, для цього 

необхідно здійснити кодифікацію нормативно-правової бази, усунути 

протиріччя, що містяться в нормах вітчизняного законодавства, установивши 

пріоритети в державно-правовому регулюванні у сфері соціально-

економічної безпеки. Власне кажучи, наразі ці пріоритети визначені не 

консолідовано та не ієрархізовано Стратегії національної безпеки України 

[97, Розділ ІІІ]. 

Засоби державно-правового регулювання у сфері соціально-

економічної безпеки, будучи правовими засобами досягнення цілей і 

вирішення задач держави, а також виконання державних функцій, 

представляють собою складне явище правової дійсності і характеризують 

саму систему юридичних засобів і способів, за допомогою яких такі 

відносини регулюються. Під методом у праві розуміється сукупність 

прийомів, засобів, принципів і правил, за допомогою яких охоплюєється 

сутність явища, його ключові риси та специфіка. 

Учення про самі методи, про їх типологізацію й ефективне 

застосування, теоретичне обгрунтування використовуваних у науці засобів 

пізнання навколишньої дійсності прийнято називати методологією [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. У науковій літературі сформувалися декілька 

підходи до проблеми розгляду правовідносин, пов'язаних із забезпеченням 

соціально-економічної безпеки. Відповідно до однієї точки зору, у науці 

існують два основних полярних виду правовідносин. Вони є управлінськими, 
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у яких домінує воля керуючої сторони над керованою. Звідси випливає 

висновок про нерівноправність сторін у правовідносинах у сфері соціально-

економічної безпеки. Уважається, що подібні та інші правовідносини, в яких 

існує нерівноправність сторін, регулюються адміністративно-правовими 

методами. 

Їм протиставляються цивільно-правові методи, властиві цивільно-

правовим і подібним з ними правовідносинам, у яких існує рівність сторін. 

Однак така класифікація виявляється досить обмежувальною та потребує 

уточнення за рахунок застосування положень міждисциплінарної науки –

державне управління, оскільки вони дозволяють охопити все різноманіття 

існуючих правовідносин у сфері соціально-економічної безпеки. Власне 

кажучи, методи правового регулювання в означеній сфері можуть бути 

дозвільного, забороняючого, стимулюючо-мотиваційного та іншого 

характеру. При цьому в правовій системі України використовується три 

основні методи державно-правового регулювання: які зобов'язують, ті, що 

забороняють, і ті, що дозволяють, тобто – це припис, заборона та дозвіл. 

Сукупність зазначених методів державно-правового регулювання визначають 

напрямки забезпечення соціально-економічної безпеки.  

У сфері соціально-економічної безпеки переважаючим є державно-

правовий метод приписів, що обумовлено специфікою управлінських 

відносин, в яких суб'єкт державного управління впливає на об'єкт управління 

методом розпорядчого характеру. Інші особливості методу державно-

правового регулювання правовідносин у даній сфері випливають з самих 

особливостей цих відносин.  

Державне управління передбачає, насамперед, домінування, 

переважання однієї волі над іншою, а часто і підпорядкування одного 

суб’єкта іншому, тому що воно нерозривно пов'язане із владою. У системі 

державноуправлінських зв'язків суб'єкти не рівні і до того ж вони виконують 

різні функціональні та соціальні ролі. Тому законодавець, регламентуючи 

процес організації та реалізації виконавчої влади, юридично оформлює таку 
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підпорядкованість – асиметрію прав і обов'язків суб'єктів державного 

управління. Цим пояснюється специфіка державно-правового методу 

регулювання у сфері соціально-економічної безпеки.  

Суб'єкти державної влади у сфері соціально-економічної безпеки 

наділені правом застосовувати найрізноманітніші заходи впливу на інших 

учасників правовідносин у цій сфері, зокрема, вони можуть таке: затребувати 

пояснення, відкласти розгляд, дати вказівки, відмовити в проханні, 

використовувати засоби адміністративного, дисциплінарного примусу тощо. 

Логічно продовжити, що з некоректними діями суб'єктів влади громадяни, 

установи та підприємства можуть боротися найчастіше виключно за 

допомогою подачі скарг (позовів) до компетентних державних органів.  

Таким чином, у сфері соціально-економічної безпеки засобами 

державно-правового впливу на функціонування цієї сфери є заборони, 

обмеження та зобов'язування, а також дозволи, рекомендації та заохочення. 

Щодо оперативно-розпорядчої діяльності, то в якості методів вона 

здійснюється в межах структуризації, правонаділення, розподіл обов’язків і 

ресурсів, легалізації, обліку, контролю, заохочення, переконання та 

тимчасових обмежень. У цій державноуправлінській діяльності 

використовуються такі правові методи, як вирішення спорів і примус. 

Таким чином, специфіка державно-правового регулювання соціально-

економічної безпеки визначає імператив держави на використання всіх трьох 

методів регулювання: дозвіл, припис і заборона. Дозвіл реалізується за 

допомогою управомачивающих норм права; припис і заборона – найбільш 

відомі і часто вживані на практиці, як види державно-правового 

регулювання – включені в механізм застосування заходів адміністративного 

примусу у сфері соціально-економічної безпеки. 

Визначений наразі курс на забезпечення соціально-економічної безпеки 

в Україні за рахунок економічного зростання шляхом розвитку національної 

інноваційної системи, підвищення продуктивності праці, освоєння нових 

ресурсних джерел, модернізації пріоритетних секторів національної 
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економіки, удосконалення банківської системи, фінансового сектора послуг і 

міжбюджетних відносин тощо об'єктивно зумовлюють зростання значення та 

ролі, насамперед, регуляторної політики та виваженого державно-правового 

забезпечення такого виду безпеки. 

Зважаючи на викладене вище, можливо зробити важливий висновок 

про досліджуваний аспект забезпечення соціально-економічної безпеки, що 

правове її забезпечення виступає в даному випадку як особливий процес, що 

має гарантувати дотримання науковості та законності. Законність виступає в 

якості одного з найскладніших соціально-правових явищ, безпосередньо 

пов'язаних з правовим регулюванням. Ключовими положеннями законності 

є такі: 

▪ єдність законності (розуміння і застосування нормативних актів має 

бути однаковим на всій території країни); 

▪ верховенство Конституції і закону; 

▪ гарантованість прав і свобод людини і громадянина (з одного боку, 

без законності права і свободи громадянина не можуть бути реалізовані, 

оскільки законність служить їх найважливішою гарантією, з іншого – самі 

права та свободи, їх наявність і здійснення є показником стану законності і 

демократії в суспільстві); 

▪ зв'язок законності з культурою (від культурного рівня суспільства і 

посадових осіб залежить стан законності; і навпаки, дотримання 

законодавства є одним з істотних умов і показників культурного рівня 

суспільства); 

▪ зв'язок законності з доцільністю (обхід закону під приводом 

доцільності, користі, вигоди неприпустимий; доцільність повинна бути в 

рамках закону); 

▪ принцип презумпції невинності. 

За своєю природою, зазначається в науковій літературі [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], принципи об'єктивні, пізнавані і функціональні, 

включають в себе три взаємопов'язані і взаємообумовлюючі аспекти: 
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1) онтологічний, що розкриває об'єктивні підстави формування 

принципів та їх реалізації, діалектику взаємодії і взаємозумовленості з 

іншими принципами і закономірностями функціонування держави; 

2) гносеологічний аспект пов'язаний з мовою, логікою і 

структуризацією принципів, їх науковою інтерпретацією. Даний аспект є 

результатом наукового осмислення відносин, а також явищ і процесів; 

3) методологічний аспект визначає роль принципів у науково-

аналітичній і практичній державноуправлінській діяльності. 

На відміну від закономірностей, які діють незалежно від волі, 

свідомості і побажань окремих людей, принципи встановлюються і 

реалізуються в результаті свідомо-пізнавальної й інтелектуально 

конструктивної діяльності людей. З огляду на це Е. Охотський [там само] 

уважає, що принципи значною мірою наділені елементами суб'єктивізму. 

Однак ця обставина не дає підстав уважати принципи чисто суб'єктивними. 

За формою вони дійсно суб'єктивні, але за змістом об'єктивні.  

Обумовлені рівнем розвитку суспільства і держави і зафіксовані в 

правових нормах, принципи виступають як своєрідний орієнтир у процесі 

створення нових норм права, а також представляють собою ефективний 

інструмент ліквідації наявних прогалин у державно-правовому регулюванні. 

У державноуправлінській науці до цих принципів відносять, 

насамперед, такі: 

1) принцип демократії (народовладдя). Як правило, цей принцип, 

спостерігається в правотворчості та / або правозастосуванні норм права. У 

першому випадку принцип реалізується за допомогою надання громадянам 

держави і громадським об'єднанням можливості брати безпосередню (через 

референдум) або опосередковану (через обрані органи державної влади та 

місцевого самоврядування) участь у формуванні норм права;  

2) принцип законності. Зазначений принцип проявляється у двох 

напрямках, по-перше, обов'язковою умовою законності правових актів є їх 

відповідність Конституції, загальновизнаним принципам і нормам 
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міжнародного права і міжнародних договорів, підписаним Україною. По-

друге, складність та супідрядність державноуправлінських відносин 

передбачає обов'язкове і точне дотримання їх суб'єктами норм Конституції 

держави, її законів і підзаконних нормативних правових актів; 

3) принцип узаємної відповідальності держави й особистості. Цей 

принцип виражається в процесі визначення ступеня і реалізації 

правообмежень та юридичної відповідальності особистості, держави й її 

органів (посадових осіб), що відповідь на порушення ними норм права; 

4) принцип унітаризму, що виявляється в нормативному закріпленні 

предметів спільного і самостійного ведення і компетенції органів державної 

влади; 

5) принцип гуманізму, що виражається за допомогою визнання 

пріоритету суспільних цінностей (права і свободи людини, ступінь їх 

закріплення і забезпечення) у формуванні системи державноуправлінських 

відносин; 

6) принцип справедливості, що закріплений в існуючих вимогах 

обов'язкової відповідності суб'єкта державноуправлінських відносин за 

порушення норм права;  

7) принцип рівності громадян перед законом, реалізація якого гарантує 

всім громадянам (незалежно від їх статевої, расової, національної, релігійної, 

мовної, територіальної і соціальної приналежності, майнового і посадового 

становища та ін.) у сфері управління рівне перед законом і суб'єктами 

правозастосовчої діяльності правове становище. 

Дотримання всіх перерахованих вище принципів у законотворчій та 

організаційно-виконавчій (державноуправлінській) діяльності є обов'язковою 

умовою розвитку держави і суспільства. Закріплення цих принципів у 

законодавстві здійснюється двома способами: текстуальному (при якому 

зміст принципу закріплено в конкретній статті нормативно-правового акта) і 

смисловому (коли один з зазнанчеих принципів виділяється із загального 

змісту окремого нормативно-правового акта). 
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Підсумовуючи викладене щодо аналізу співвідношення принципів 

забезпечення соціально-економічної безпеки із загальнотеоретичними 

підходами, можемо зробити висновок про концептуальний збіг групи 

принципів у сфері забезпечення такої безпеки із загальними та спеціальними 

державноуправлінськими принципами. 

Таким чином, зміст державно-правового регулювання діяльності у 

сфері забезпечення соціально-економічної безпеки має бути визначено не 

тільки як здійснюваний державно-владний вплив на суспільні відносини, але 

й як низку системних заходів, що забезпечують стабільність економіки і 

стимулювання її розвитку, а також захист прав та інтересів її суб'єктів за 

рахунок застосування правових засобів державного управління. Така 

діяльність безпосередньо пов'язана з досягненням головних цілей і 

вирішенням ключових завдань державної влади, що забезпечує 

результативність здійснення державного управління у сфері соціально-

економічної безпеки через відповідний організаційний механізм, 

динамічність якого забезпечується системою публічних інституцій, зокрема 

державних органів, установ, а також громадськими організаціями.  

 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

ОЦІНКА СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Взаємодія публічних інституцій щодо забезпечення соціально-

економічної безпеки держави   

 

Проблемам забезпечення соціально-економічної безпеки традиційно 

відводиться особливе місце серед інших проблем національної безпеки. З 

огляду на це значної актуальності набуває питання про здійснення дієвого 
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публічного управління в цілому та державного зокрема з метою розвитку 

системи забезпечення соціально-економічної безпеки України. Результати 

моделювання такої системи безпосередньо залежать від вирішення низки 

теоретичних і практичних завдань, а саме: 

▪ розробки сучасного правового механізму публічного адміністрування 

у сфері соціально-економічної безпеки України; 

▪ створення за необхідності відповідних організаційних структур в 

межах вітчизняного державного апарату, який має гарантувати та 

підтримувати належний рівень такої безпеки; 

▪ упровадження в практичну їх діяльність системи моніторингу, а 

також забезпечення врахування вимог соціально-економічної безпеки і 

результатів проведеного моніторингу під час розробки заходів державної 

соціально-економічної політики; 

▪ наукового обґрунтування напрямків вирішення проблем, що 

виникають в означеній сфері; 

▪ розробки комплексу заходів щодо забезпечення дієвого контролю 

фінансових потоків на основі принципів транспарентності; 

▪ створення системи узгодженої взаємодії інституцій публічної влади 

різних рівнів.  

Усе це свідчить на користь актуальності обраної теми дослідження та 

необхідність її комплексного розгляду не тільки з позиції державно-

правового регулювання соціально-економічної безпеки, а й характеристики 

організаційної (інституціональної) складової. 

Як зазначалося вище, підгрунтя державної політики у сфері соціально-

економічної безпеки становлять положення Конституції України, законів, 

указів і розпоряджень Президента, постанов Уряду, державних програм 

тощо. Така політика реалізується за допомогою організації скоординованої 

діяльності органів державної влади центрального та регіонального рівня, 

громадських об'єднань і громадян. 

Аналіз специфіки державно-правового забезпечення соціально-
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економічної безпеки держави дозволяє конкретизувати специфіку такої 

організації діяльності суб'єктів у цій сфері. Згідно з Конституцією України 

загальне управління у сфері соціальної й економічної безпеки – прерогатива 

держави. Вона (безпека) досягається проведенням єдиної державної політики 

в галузі її забезпечення та реалізації системи організаційних заходів, що 

передбачають провадження економічних, політичних, правових та інших 

засобів. З метою створення і підтримки необхідного рівня захищеності 

об'єктів соціально-економічної безпеки в Україні повинна розроблятися 

система правових норм, що регулюють відносини у цій сфері та 

визначаються основні напрямки діяльності органів державної влади й 

управління в даній галузі, формуються органи забезпечення безпеки і 

механізм контролю (нагляду) за їх діяльністю. 

Комплекс державноуправлінських відносин, спрямованих на 

нормативно-правове регулювання забезпечення соціально-економічної 

безпеки України, передбачає наявність значної кількості суб'єктів, які можуть 

долучатися до цього процесу. Специфікою суб'єктного складу правовідносин 

у цій сфері є обов'язкова наявність в ньому в якості однієї зі сторін суб'єкта, 

наділеного владними повноваженнями. 

Відповідно до вітчизняного законодавства державним органам (в якості 

обов'язкового суб'єкта державноуправлінських відносин у сфері соціально-

економічної безпеки) надані повноваження щодо забезпечення сталого 

соціального й економічного розвитку та протидії загрозам державним і 

суспільним інтересам. Таке забезпечення повинно відбуватися шляхом 

реалізації в установленому нормативними правовими актами порядку заходів 

із своєчасної протидії загрозам публічним і приватним інтересам, правам 

особистості, юридичних осіб і суспільства в цілому. Усе це є ключовим 

показником у визначенні (у значенні оцінювання) правовідносин у соціально-

економічній сфері. 

У вітчизняній державноуправлінській і правовій науці існує проблема 

співвідношення понять «державний орган», «орган державної влади», 
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«інститут» та «інституція». Фундаментальна наука, як критерій 

розмежування органів державної влади від державних органів, визначає 

ставлення органу до однієї з гілок влади (законодавчої, виконавчої чи 

судової). 

Беручи до уваги наявні в українському законодавстві засади, що 

передбачають існування державно-правових інститутів, які не входять до 

законодавчої, виконавчої та судової гілки влади, погоджуємося із поглядами 

дослідників М. Карпова, К. Черкасова та ін. [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] щодо необхідності наділення окремих інституцій легітимним 

(правовим) статусом «підсистеми публічної влади», які не відносяться до 

певної гілки влади, але беруть участь у формуванні державної політики у 

сфері соціально-економічної безпеки, а також контролють стан її реалізації. 

Деякі вчені (В. Бакуменко, Г. Мостовий, Г. Одінцова та ін. [19; Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]) в якості критерію, що визначає відмінності 

органів державної влади від державних органів, а також від публічних 

інституцій указують на відсутність у них державно-владних повноважень. З 

огляду на це логічно виникає питання про те, що можна розумітися під 

категорією «державно-владні повноваження». Здебільшого в теорії і практиці 

державного управління [там само] під ними розуміють можливість 

регулювання суспільних відносин і видання загальнообов'язкових 

нормативно-правових актів. Норми ж чинного законодавства України 

наділяють зазначеними правомочностями у сфері прийняття нормативно-

правових актів, як органи державної влади, так і місцевого самоврядування. 

На даний момент у межах міждисциплінарної науки «Публічне 

управління й адміністрування» (правонаступниця «Державного управління») 

триває дискусія про співвідношення понять «орган державної влади» і 

«державний орган», а також про те, що в наявних нормативно-правових актах 

дані поняття найчастіше використовуються як синонімічні категорії.  

Забезпечення соціально-економічної безпеки України здійснюється 

державними органами влади, діючими в межах єдиної державно-правової 
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системи безпеки, побудованої за принципом активної й ефективної взаємодії 

всіх ланок управління, а так само їх структурної та функціональної 

підпорядкованості.  

Аналіз світової практики [118] дозволяє наполягати на такому: 

закордонні економічно розвинені держави не ставлять перед собою завдання 

щодо забезпечення соціально-економічної безпеки господарюючих суб'єктів 

як інституційних одиниць. Вони тільки створюють умови для нормативно-

правового, інформаційного, наукового та іншого забезпечення їх діяльності 

як інституційних одиниць, безпеку їх органів, зниження рівня зовнішніх 

ризиків, загроз і небезпек. 

Слід зауважити, що в сучасних умовах «інституційна одиниця» 

належить до самоорганізованих соціально орієнтованих систем. Тому 

соціально-економічна безпека в конкурентному середовищі ринкових 

відносин є квінтесенцією (знаходиться в основі) усіх рівнів публічного 

управління ними і вимагає його дієвості, як інструменту, що забезпечує її 

оптимальний рівень. 

У межах інституційного підходу до забезпечення соціально-

економічної безпеки держави акцентується увага на створенні економічного 

середовища, обмеженні впливу негативних зовнішніх і внутрішніх ефектів, 

які зумовлюють виникнення ризикотворних факторів у силу того, що 

розвиток формальної структури будь-якої інституційної одиниці 

відзначається схильністю до впливу зовнішінього середовища, в яке вона 

організаційно (інституційно) залучена. Однак у межах цього дисертаційного 

дослідження проблеми державно-правового забезпечення соціально-

економічної безпеки на мікрорівні не є предметом детального розгляду. 

Важливо відзначити, що в забезпеченні соціально-економічної безпеки 

держави беруть участь усі ланки системи державної влади, що утворюються 

Президентом, Парламентом й Урядом України. При цьому дискусійною слід 

визнати точку зору О. Крайнік, Л. Іванової [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.], що суб'єкти забезпечення соціально-економічної безпеки, не мають 
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субординаційної підпорядкованості. Зауважимо, що суб'єкти досліджуваної 

діяльності утворюють ієрархічну систему органів державної влади і 

недержавних формувань спеціальної компетенції. 

Разом із тим, погоджуємося [там само], що спільність зазначених 

суб'єктів базується на єдності цілей і функціональної спрямованості 

застосування заходів адміністративного примусу. Специфіка повноважень 

суб'єктів такого примусу визначається конкретною сферою забезпечення 

соціально-економічної безпеки держави, ґрунтуються на нормах 

адміністративного законодавства, інших нормативно-правових актах, що 

визначають правовий статус уповноважених органів виконавчої влади та 

недержавних формувань. 

Цілком очевидно, що багатоаспектність проблеми забезпечення 

соціально-економічної безпеки держави передбачає і множинність суб'єктів її 

вирішення. Принагідно зауважимо, що одними з найбільш поширених 

організаційно-правових форм недержавних організацій, які можуть брати 

безпосередню участь у забезпеченні соціально-економічної безпеки держави, 

є такі: 

▪ недержавні організації й особи, які надають юридичні послуги 

фізичним та юридичним особам;  

▪ різного роду союзи (спілки) й асоціації підприємців, що створюються 

з метою координації їх діяльності, а також представлення і захисту майнових 

інтересів;  

▪ недержавні аудиторські організації; 

▪ приватні охоронні підприємства; 

▪ союзи й асоціації із розшуку та охорони; 

▪ відокремлені підрозділи юридичних осіб, що створюються для 

здійснення охоронно-розшукової діяльності в інтересах власної безпеки 

засновника (служби безпеки) тощо. 

Підкреслимо, що в науковій літературі державноуправлінського 

характеру [19; Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки 
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не найден.] принципам побудови системи виконавчих органів влади було 

приділено значну увагу. Аналізу піддавалися лінійне, функціональне, 

галузеве, територіальне та інші початку управління, що використовувалися 

при побудові радянської, а згодом української системи органів публічного 

управління. Так, досліджуючи питання раціоналізації державного апарату на 

науковій основі, І. Вишняк [Ошибка! Источник ссылки не найден.] прийшов до 

важливого висновку, згідно з яким питання про створення раціональних 

взаємовідносин між органами публічного управління: має вирішуватися 

шляхом аналізу функцій управлінь, оскільки аналіз таких функцій надає 

фактичну можливість з'ясувати їх характер і визначити, який орган і якими 

методами їх повинен здійснювати. Крім того, автор зазначав, що 

вирішальним чином на внутрішню форму системи органів публічного 

управління впливають її функції [там само]. 

Професор Б. Лазарєв, розробляючи питання встановлення компетенції 

державних органів, також указував на те, що при визначенні компетенції 

органів державного управління необхідно своєчасно виявити об'єктивну 

потребу в тій чи іншій управлінської функції стосовно тих чи інших об'єктів, 

визначити найкращі в конкретних умовах варіанти розподілу функцій між 

різними органами. Саме функціональний підхід становить підґрунтя 

організації сучасної системи органів виконавчої влади багатьох країн СНД. 

Великий енциклопедичний словник визначає «узаємодію» як 

філософську категорію, яка відображатиме процеси впливу об'єктів один на 

одного, їх взаємну обумовленість і породження одним об'єктом іншого. 

Розмежовуючи категорії «взаємодія» і «координація» І. Чихарьов 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] справедливо зазначає, що дефініція 

«координація» проектується щодо «горизонтальної структури 

координаційної практики, яка тісно переплітається з вертикальною 

структурою, і служить свого роду її закономірним доповненням і 

продовженням; щодо спільної діяльності, то доцільніше використовувати 

термін «узаємодія». 
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Безумовно, що поняття «взаємодія» є універсальною категорією, 

оскільки вона включає в себе всі види зв'язків між предметами й явищами, 

ураховує зміни їх властивостей і станів. Так, категорія «узаємодія» 

розглядається філософами як загальна форма взаємозв'язку явищ дійсності, 

що виражається в їх узаємному зміні, як будь-який зв'язок і відношення між 

матеріальними об'єктами й явищами, як загальна форма зв'язку тіл і явищ, що 

здійснюється в їх взаємному зміні, а також як процес взаємного впливу тіл 

один на одного [49].  

У чинному українському законодавстві і спеціальній науковій 

літературі [Ошибка! Источник ссылки не найден.] виділяють такі базові 

принципи взаємодії:  

– законність;  

– економічна ефективність;  

– чітке розмежування завдань і функцій;  

– комплексне використання сил і засобів з урахуванням їх призначення 

і можливостей. 

Слід відзначити, що взаємодія між правоохоронними та іншими 

державними органами в процесі забезпечення соціально-економічної безпеки 

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

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

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

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

висвітлює внутрішню структурну єдність усіх елементів і властивостей 

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

іншими оточуючими її системами або явищами [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Щодо проблематики даної дисертації, то таким завданням є 

забезпечення соціально-економічної безпеки держави. 

Синергетична методологія цього дослідження дозволяє визначити, що 

координаційна діяльність є певним чином організованої сукупністю своїх 

елементів, що представляє їх відносно стійку єдність. Однак, зрозуміло, не в 
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значенні нерозривності такої єдності елементів в теорії або на практиці, а з 

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

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

система. 

В Україні та країнах близького зарубіжжя сформувалася тенденція 

виділяти основні принципи взаємодії (у чинному законодавстві і спеціальній 

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

простежити і взаємозв'язок між усіма принципами державного управління у 

сфері соціально-економічної безпеки. Зазначені принципи, спираючись на 

конкретні правові норми, що регламентують діяльність узаємодіючих 

суб'єктів, підлягають неухильному, обов'язковому виконанню всіма 

сторонами в процесі взаємодії, оскільки сприяють вирішенню конкретних 

питань, що виникають на практиці. 

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

недержавних інституцій забезпечує більш ефективну нейтралізацію загроз 

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

цьому контексті можна виділити такі об'єктивно існуючі головні напрямки 

взаємодії суб'єктів державної системи забезпечення соціально-економічної 

безпеки України: 

1) розробка правових основ спільної діяльності щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки; 

2) проведення спільних заходів, у тому числі оперативно-

профілактичних та інших операцій щодо розкриття і розслідування фактів 

правопорушень у сфері соціально-економічної безпеки;  

3) попередження правопорушень у соціально-економічній сфері та 

економічних злочинів;  

4) інформаційне, аналітичне та науково-методологічне забезпечення 

спільної діяльності щодо забезпечення соціально-економічної безпеки;  

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

Як зазначалося, у складі правовідносин у сфері соціально-економічної 
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безпеки є два основних типи відносин, а саме: відносини владного 

підпорядкування і відносини рівності сторін. За останнього варіанту 

правовідносин у сфері соціально-економічної безпеки передбачається участь, 

зокрема громадськості у формуванні та контролі за реалізацією державної 

політики в даній сфері. Така участь визначається особливим правовим 

режимом та інструментарієм забезпечення. На наш погляд, до останнього 

можна віднести адвокацію (курсив наш – Є.О.). За свідченням К. Дубич, 

В. Дубницького та ін., адвокація становить процес соціальних змін, які 

чинять вплив на погляди, відносини в суспільстві та співвідношення сил, при 

цьому зміцнюється стан розвитку громадянського суспільства і 

розширюються демократичні простори [104Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Для досягнення поставлених прагнень адвокація потребує 

суб’єктної координації, що охоплює таке: 

1) координацію зусиль; 

2) стратегічне мислення; 

3) поінформованість; 

4) комунікацію;  

5) здійснення роз’яснювальної кампанії і мобілізації тощо. 

На підставі викладеного можна констатувати, що найбільш 

оптимальним організаційно-правовим засобом забезпечення соціально-

економічної безпеки є відповідні організаційно-правові режими. 

Організаційно-правовий режим у сфері соціально-економічної безпеки – це 

закріплений нормами права, гарантований і стабільний порядок регулювання 

діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб, організацій і громадян, їх узаємодії, націлений на виразну 

регламентацію соціально-економічних відносин на загальнодержавному, 

регіональному, місцевому й обєктовому рівнях, рішуче припинення такої 

діяльності, яка допускає потенційну можливість для нанесення шкоди у сфері 

соціально-економічної безпеки, а також який передбачає реальну можливість 

використання спеціальних режимних заходів, інших спеціальних форм і 
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методів роботи уповноважених органів, обумовлених необхідністю 

адекватної протидії загрозам цій безпеці. 

Публічний інтерес, який виражається в такій діяльності суб'єктів 

детермінує її цільову спрямованість. Такі організаційно-правові режими 

конкретизуються або як звичайні, що повсякденно застосовуються в рамках 

того чи іншого кола державно-правового регулювання, або як особливі, що 

вводяться для досягнення спеціалізованого порядку дій і підтримки стану 

певної галузі економіки на необхідному рівні. До першої групи можуть бути 

інтегровані організаційно-правові режими, передбачені для конкретного виду 

діяльності. До них відносять правила у сфері послуг, які затверджуються за 

допомогою відповідних підзаконних актів. Друга підсистема функціональних 

організаційно-правових режимів вводиться в певні періоди або в разі 

виникнення відповідних фактів юридичного стану. Варто зауважити, що дані 

режими характеризуються істотно меншим обсягом регулювання і 

специфікою, безпосередньо пов'язаною з більш жорсткими методами 

державного регулювання. 

Слід ураховувати багатозначність завдань забезпечення соціально-

економічної безпеки, а саме: загальну превенцію (тіньову економіку, 

дестабілізацію гривні, зловживання монополією тощо); стимулювання і 

підтримку суб'єктів економічної діяльності, формування правомірної 

економічної поведінки господарюючих суб'єктів (деполяризація населення, 

тобто вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку). Вирішення 

цих завдань покликано сприяти підвищенню ефективності діяльності 

суб'єктів досліджуваної діяльності з протидії загрозам соціально-економічної 

безпеки України. 

Системна організація державно-правового й організаційно-

інституційного забезпечення соціально-економічної безпеки України також 

необхідна, оскільки чітка регламентація норм, носять імперативний характер, 

завжди обумовлювала правопорядок у будь-якій сфері суспільних відносин. 

Таким чином, необхідно перейти від довгострокової стратегії у сфері 
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забезпечення соціально-економічної безпеки до доопрацювання проекту 

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

його прийняття становитиме основу вдосконалення відповідних державно-

примусових, стимулюючих і превентивних заходів із забезпечення системи 

безпеки на загальнодержавному, регіональному, місцевому й об’єктовому 

рівнях.  

При цьому варто визначити місце і роль кожної публічної інституції в 

системі міжсекторної взаємодії щодо забезпечення соціально-економічної 

безпеки нашої країни, а також розробити організаційні механізми, що 

забезпечують конкурентоспроможність, стабільність, стійкість, 

поступальність розвитку економіки в кожному окремо взятому регіоні з 

урахуванням його соціально-економічних особливостей. 

 

 

3.2. Аналіз впровадження державного механізму діагностики та 

попередження загроз соціально-економічній безпеці України 

 

Соціально-економічна безпека передбачає наявність здорової ринкової 

економіки з сильною, конкурентоспроможною на світовому ринку товарів і 

послуг позицією з огляду на стабільне соціальне становище. При цьому 

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

При цьому функції уряду в цьому контексті полягають у регулюванні 

економічного механізму для того, щоб запобігти розвитку негативних 

тенденцій в соціально-економічному розвитку країни і посилити позитивну 

динаміку. Україні притаманна власна вироблена роками економічна система, 

безпосередній вплив на яку чинить соціально-економічний устрій держави і 

система управління народним господарством. Економічна система містить, 

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

виробничі і невиробничі фонди, виступає об'єктом соціально-економічної 

безпеки [30; 125].  
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При цьому історико-економічні передумови забезпечення соціально-

економічної безпеки України передусім пов'язані з науково-технічним 

прогресом та інформаційною потребою організацій в умовах глобалізації 

економіки. 

Зокрема, під загрозами соціально-економічній безпеці слід розуміти 

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

зачіпають інтереси особистості, суспільства і держави. У процесі аналізу 

реальних процесів соціально-економічного життя можна виділити наступні 

складові соціально-економічної безпеки:  

- економічну незалежність;  

- стійкість і стабільність національної економіки;  

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

Зокрема, до загроз соціально-економічній безпеці України слід 

віднести такі:  

- деградація і виснаження природно-ресурсного потенціалу; 

- руйнування виробничо-технічного потенціалу;  

- дестабілізація фінансової бази країни;  

- зниження трудового та інтелектуального потенціалу;  

- неадекватність нормативно-законодавчої бази;  

- зниження управлінської та виконавчої дисципліни;  

- порушення міжрегіональних фінансових потоків;  

- втрата збутових ринків внаслідок порушення в системі транспортно-

комунікативного та інфраструктурного забезпечення;  

- погіршення економічного стану навколишнього середовища; 

- зниження рівня життя населення;  

- зростання безробіття й ослаблення трудової мотивації;  

- криміналізація суспільства та економічної діяльності;  

- загострення міжетнічних, міжконфесійних та інших подібних 

протиріч [2; 25]. 

При цьому доцільно розглянути найбільш небезпечні загрози 
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економічній безпеці на сучасному етапі розвитку економіки України. Так, 

повна залежність від розвитку світового ринку і його динаміки значно 

знижує економічну безпеку України. Національна економіка обумовлюється 

станом міжнародних ринків металургійної продукції, енергоносіїв та хімічної 

промисловості.  

Гострою проблемою також залишається висока енергетична залежність 

України від імпортних поставок енергоресурсів – імпортовані обсяги нафти 

та природного газу протягом останніх років становили понад 60 % загального 

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

безпека є досить вразливою складової економічної безпеки України. У 

зовнішньоекономічній сфері присутня незбалансована структура експорту та 

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

України ввозиться переважно готова продукція іноземних виробників. У 

експорті переважає сировинна складова, коли в основному вивозяться товари 

з низьким ступенем переробки та мінеральна сировина. Надзвичайно малою в 

загальному обсязі експорту залишається частка наукоємної і 

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

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

У висновку доцільно відзначити, що, не зважаючи на незначне 

зростання деяких соціально-економічних показників у 2016 році після їх 

значного падіння у 2015 році, низка інших вагомих показників соціально-

економічного стану України продовжує падати. 

У сфері інвестиційної безпеки України до основних загроз слід 

віднести такі:  

- недостатні обсяги і недосконала структура прямих іноземних 

інвестицій в економіку України;  

- недотримання норм інвестування щодо ВВП;  

- несприятливий інвестиційний клімат;  

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

Гострою проблемою також залишається висока енергетична залежність 
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України від імпортних поставок енергоресурсів – імпортовані обсяги нафти 

та природного газу протягом останніх років становили понад 60 % загального 

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

безпека є досить вразливою складової економічної безпеки України. У 

зовнішньоекономічній сфері присутня незбалансована структура експорту та 

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

України ввозиться переважно готова продукція іноземних виробників. У 

експорті переважає сировинна складова, коли в основному вивозяться товари 

з низьким ступенем переробки та мінеральна сировина. Надзвичайно малою в 

загальному обсязі експорту залишається частка наукоємної і 

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

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

У світовій практиці використовуються такі групи методів для 

визначення рівня економічної безпеки та її складових: 

-  спостереження основних макроекономічних показників і порівняння 

їх з пороговими значеннями;  

- метод експертної оцінки за рівнем загроз;  

- оцінка темпів зростання країни за основними показниками і динаміка 

їх зміни;  

У сфері інвестиційної безпеки України до основних загроз слід 

віднести такі:  

- недостатні обсяги і недосконала структура прямих іноземних 

інвестицій в економіку України;  

- недотримання норм інвестування щодо ВВП;  

- несприятливий інвестиційний клімат;  

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

У світовій практиці використовуються такі групи методів для 

визначення рівня економічної безпеки та її складових: 

-  спостереження основних макроекономічних показників і порівняння 

їх з пороговими значеннями;  
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- метод експертної оцінки за рівнем загроз;  

- оцінка темпів зростання країни за основними показниками і динаміка 

їх зміни;  

- методи прикладної математики, зокрема, статистичного аналізу [201; 

205].  

В Україні в сучасних умовах за основу аналізу економічної безпеки 

традиційно використовується індикативний метод, який передбачає 

розрахунок комплексного інтегрального показника, розрахованого по системі 

встановлених критеріїв. Багатовимірний підхід цього методу дозволяє 

максимально розкрити економічні явища. Відповідно, індикативний метод 

реалізований у Методичних рекомендаціях розрахунку рівня економічної 

безпеки України, затверджених Наказом Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі Україні від 29 жовтня 2013 року № 1277. 

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

розуміється стан сфери виробництва держави, який уможливлює 

максимально раціональне використання виробничих потужностей, що 

присутні  у країні, їх оновлення та повне відтворення, збільшення рівня 

використання інновацій у виробництві та зростання загальної 

конкурентоспроможності національної економіки [34; 54]. 

Під демографічною безпекою у Методичних рекомендаціях розрахунку 

рівня економічної безпеки України розуміється стан, який характеризує 

рівень  захищеності трудового ринку, суспільства та держави у цілому від 

можливих загроз демографічного характеру, та який дозволяє забезпечити 

розвиток України з прийняттям до уваги державних, суспільних й особистих 

демографічних інтересів, які є збалансованими у своїй сукупності у 

відповідності  до конституційних прав громадян України [92; 127]. 

Під енергетичною безпекою мається на увазі такий економічний стан, 

за наявності якого уможливлюється ефективне використання енергетичних 

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

виробників та постачальників енергії, а також екологічність, 
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диференційованість і доступність ресурсів енергетичного призначення [108]. 

Зовнішньоекономічна безпека передбачає наявність стану, за якого 

зовнішньоекономічна діяльність держави відповідає національним 

економічним інтересам, що, у свою чергу, уможливлює зменшення 

державних збитків від впливу негативних економічних факторів зовнішнього 

походження та створення сприятливих умов для економічного розвитку 

країни через її активну участь у поділі праці на світовому рівні [91, c. 128]. 

Інвестиційно-інноваційною безпекою вважається стан економічного 

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

закордонних інвесторів у розвиток національного виробництва, яке базується 

на застосуванні високих технологій, поєднанні виробничої та науково-

дослідної сфери з метою підвищення ефективності національної економіки та 

поглиблення її спеціалізації на виробленні продукції, якій притаманна висока 

частка доданої вартості [47; 56]. 

Макроекономічній безпеці притаманний такий стан економіки, який 

забезпечує досягнення збалансованості  відтворювальних пропорцій на 

макроекономічному рівні. 

Під продовольчою безпекою розуміється стан виробництва харчових 

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

суспільства в продовольстві потрібної якості з урахуванням його доступності 

та збалансованості [82; 84]. 

Соціальна безпека передбачає досягнення такого рівня розвитку 

держави, який уможливлює забезпечення якісного та гідного рівня життя для 

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

також сприяє  розвитку ключового компоненту економічного потенціалу 

країни − людського капіталу [86; 90]. 

Під фінансовою безпекою розуміється  такий стан фінансової системи 

країни, який забезпечує формування таких фінансових умов, які є 

необхідними для стійкого розвитку країни з соціально-економічної точки 

зору, підтримує стійкість країни до різнохарактерних шоків та дисбалансів 
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фінансового походження, уможливлює наявність єдності та цілісності 

фінансової системи країни. Зокрема, фінансова безпека передбачає наявність 

таких складових (рис. 3.2) [26; 96]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Складові фінансової безпеки країни відповідно до 

Методичних рекомендацій розрахунку рівня економічної безпеки України 

Джерело: складено на підставі [26; 96] 

 

Так, банківською безпекою вважається рівень фінансової стійкості, 

який притаманний банківським установам країни, й уможливлює 

забезпечення ефективності дії банківської системи країни та її захист від 

чинників дестабілізуючого характеру зовнішнього та внутрішнього 

походження без урахування умов її функціонування [62; 186]. 

У бюджетній безпеці розглядається рівень, що дозволяє забезпечити 

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

уможливлює максимально ефективне поєднання функцій органів державної 

влади у цьому контексті.  

Зміст валютної безпеки полягає у визначеному стані утворення курсу, 

Складові фінансової 

безпеки країни  

Банківська  Безпека небанківського 

фінансового сектору  

Боргова  Бюджетна  

Валютна  Грошово-кредитна  
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якому притаманний високий рівень довіри суспільства до національної 

грошової одиниці. Валютна безпека характеризується стійкістю національної 

грошової одиниці, формує сприятливі умови для поетапного розвитку 

національної економіки, залучення до країни інвестицій іноземного 

походження, поступової інтеграції України до економічної системи світового 

масштабу, а також надає максимальний захист від ризиків міжнародного 

валютного ринку [62; 76]. 

Щодо грошово-кредитної безпеки, то під нею розуміється стан 

грошово-кредитної системи, який уможливлює отримання всіма суб'єктами 

національної економіки доступних кредитних ресурсів високої якості в 

необхідному обсязі та з урахуванням умов, що є сприятливими для 

забезпечення розвитку національної економіки [26; 86]. 

Якщо простежити динаміку зміни значень інтегрального показника 

економічної безпеки України протягом 2003–2013 років, то вона виглядає 

так, як показано у табл. 3.1 [116]. 

 

Таблиця 3.1 

Динаміка зміни інтегрального показника економічної безпеки України 

протягом 2009–2019 років 

Рік Інтегральний показник 

економічної безпеки 

Темп росту, % 

2009 55 - 

2010 58 5,4 

2011 62 6,7 

2012 63 1,6 

2013 65 3,2 

2014 65 0 

2015 61 -6,2 

2016 60 -1,6 

2017 60 0 

2018 59 -1,7 

2019 59 0 

Джерело: складено на підставі [106] 
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Якщо проаналізувати поведінку інтегрального показника економічної 

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

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

значення темпу росту спостерігалося у 2005 році – 6,7%. Починаючи з 2009 

року значення інтегрального показника економічної безпеки суттєво 

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

зменшення. 

 

У наступному 2021 році значення інтегрального показника економічної 

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

на 27,2%. 

Якщо, використовуючи поточну динаміку зміни інтегрального 

показника економічної безпеки, здійснити його прогнозування 

альтернативним методом регресивного аналізу на найближчі три роки, то 

можна побачити його подальше стійке зменшення (табл.  3.3 та рис. 3.3) 

[116]. 
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Таблиця 3.3 

Динаміка перспективної зміни інтегрального показника економічної безпеки 

України протягом 2017–2019 років 

Рік Інтегральний показник 

економічної безпеки 

Темп росту, % 

2017 32,7 2,2 

2018 28,1 -14,1 

2019 23,4 -16,7 

Джерело: складено на підставі [116] 

 

 

Навіть якщо у 2017 році значення інтегрального показника економічної 

безпеки дещо підвищиться – на 2,2%, протягом наступних 2018–2019 років 

йому буде притаманна тенденція швидкого зниження [116].  

 

 

 

Рис. 3.3. Динаміка зміни інтегрального показника економічної безпеки 

України протягом 2009–2019 років 

Джерело: складено на підставі [106] 

У цілому, з рис. 3.3 можна побачити, що, порівняно з 2003 роком у 

2019 році інтегральний індекс економічної безпеки може зменшитися у три 
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рази [116].  

Що стосується визначення ступеня соціальної безпеки України, то воно 

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

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

економічне походження: 

- загрози, що базуються на регіональній диференціації рівня доходів 

населення внаслідок низького рівня заробітної плати, зниження 

відтворювальної та стимулюючої функції, відсутності необхідної кількості 

представників середнього класу, зменшення рівня споживання ключових 

продуктів харчування нижче норм, що є мінімально допустимими; 

- загрози, що базуються на особливостях розвитку регіональних ринків 

праці внаслідок наявності безробіття, зменшення попиту на робочу силу, 

втрати стабільного соціально-професійного статусу чисельними соціальними 

групами; 

- загрози, що базуються на погіршенні якості та звуженні асортименту 

послуг культурно-освітнього, медичного, побутового характеру тощо; 

- загрози, що базуються на недостатньому фінансуванні регіональних 

програм соціального спрямування [9]. 

До другої групи входять загрози, яким притаманне демографічне 

походження: 

- загрози депопуляції населення регіонального характеру як наслідок 

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

зменшення середньої тривалості життя; 

- загрози, що базуються на погіршенні якості регіональних трудових 

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

Третю групу складають загрози, яким притаманне гуманітарне 

походження: 

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

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

- загрози, що можуть бути спричинені поширенням проблем 
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соціального характеру [67; 87]. 

При цьому з метою діагностики соціальної безпеки України доцільно 

застосовувати наступні групи індикаторів: 

- індикатори, що відображають рівень якості життя населення: 

коефіцієнти народжуваності, смертності, дитячої смертності, очікувана 

середня тривалість життя населення, частка пенсіонерів у віковій структурі 

населення, коефіцієнти одружень і розлучень, рівень захворюваності, 

кількість інвалідів, рівень освіченості населення, коефіцієнти вибуття і 

прибуття населення, міграційне сальдо; 

- індикатори напруженості на ринку праці: рівні зайнятості та 

безробіття, питома вага безробітної молоді, чисельність безробітних, які 

перебувають на обліку більше року, навантаження на одне вільне робоче 

місце, попит і пропозиція робочої сили, рівні працевлаштування; 

- індикатори добробуту населення: ВВП на душу населення, рівень 

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

яке проживає за межею бідності, рівень інфляції, забезпеченість населення 

різними видами послуг (побутовими, інформаційними тощо), продовольча 

доступність товарів, робіт і послуг для населення; 

- індикатори соціальних проблем: співвідношення доходів найбагатших 

і найбідніших сімей, заробітна плата жінок у відсотковому відношенні до 

заробітків чоловіків, рівень злочинності, кількість самогубств, рівень 

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

В даний час перед світовим співтовариством і кожною державою стоїть 

конкретна, відповідальне завдання забезпечити світовий розвиток і 

процвітання людства і своєї країни. Безумовно, що не можна розглядати 

окремо безпеку України і будь-якої Європейської країни, не враховуючи 

взаємну відповідальність один перед одним. 

Повсякденна практика особистого та суспільного життя показує, що ми 

існуємо в світі, який містить в собі незліченну кількість небезпек. Можна 

сказати, що людина і суспільство існують як поле небезпек, яке так само 
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об'єктивно і так само є великим, як і сам Всесвіт. Щоб орієнтуватися на 

цьому полі, необхідно його знати, а це знання передбачає розуміння сутності, 

змісту, механізму реалізації та основ класифікації небезпек. 

Виявлення та аналіз елементів, що утворюють механізм дії небезпеки, 

дають можливість чіткіше поставити і легше вирішити дві важливі задачі. 

По-перше, виявлення цих елементів дозволяє побачити і проаналізувати 

систему взаємозв'язків існуючих між елементами, що має дуже важливе 

методологічне і практичне значення при створенні системи захисту тих чи 

інших об'єктів від різного роду небезпек. По-друге, допомагає створити 

більш чітку систему класифікації небезпек, що також має важливе 

методологічне і практичне значення для вирішення завдань щодо захисту від 

небезпек. 

Щодо джерела всі небезпеки можуть бути класифіковані за сферами 

виникнення.  

Небезпеки можуть бути класифіковані і за іншими підставами. 

Наприклад, високоефективним підходом є класифікація небезпек на основі 

тих протиріч, які складають суть цих небезпек. Тоді можна говорити: про 

небезпеки випадкові й закономірні, про небезпеки основні і неосновні, про 

головні й другорядні, про зовнішні і внутрішні. 

Розглянувши сутність, зміст, деякі підходи до класифікації небезпек, 

перейдемо до розгляду безпеки. Скористаємося при цьому алгоритмом, 

застосований при вивченні небезпеки, тобто послідовно розглянемо сутність 

безпеки, її зміст, механізм реалізації та основні підходи до класифікації 

безпеки. 

На рівень соціальної безпеки в Україні, насамперед, впливають 

організаційно-правові передумови, до яких належать такі: 

- соціальне законодавство; 

- соціальні гарантії; 

- діяльність управлінських структур державного і регіонального рівнів. 

При цьому рівень соціальної безпеки в регіонах переважно залежить 
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від соціально-економічних факторів. У свою чергу, соціально-економічні 

фактори (трансформаційні процеси в економіці, скорочення виробництва, 

рівень урбанізації регіону, освітньо-професійний рівень населення тощо) 

характеризуються значними регіональними відмінностями і неоднозначним 

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

є офіційні показники доходів населення, однак індикатори соціальних лих 

можуть досягати критичних значень. 

Що стосується динаміки зміни рівня соціальної безпеки, то протягом 

2003–2013 років значення вказаного показника виглядали так, як показано 

у табл. 3.4.    

З табл. 3.4 можна побачити, що динаміка зміни рівня соціальної 

безпеки протягом 2003–2013 років також не є стійкою. Так, у 2004 році 

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

  

Таблиця 3.4 

Динаміка зміни рівня соціальної безпеки України протягом 2009–2019 років 

Рік Рівень соціальної безпеки Темп росту, % 

2009 43 - 

2010 36 -16,3 

2011 36 0 

2012 40 11,1 

2013 40 0 

2014 39 -2,5 

2015 39 0 

2016 37 -5,1 

2017 37 0 

2018 39 5,4 

2019 41 5,1 

Джерело: складено на підставі [116] 

 

Наступне суттєве зниження рівня соціальної безпеки присутнє у 2006 

році – на 11,1%. У 2017 та 2018 роках фіксується незначне підвищення 
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даного показника – на 5,4% та 5,1% відповідно. 

Якщо, використовуючи поточну динаміку зміни рівня соціальної 

безпеки, здійснити його прогнозування альтернативним методом 

регресивного аналізу на найближчі три роки, то можна простежити його 

подальше стійке зменшення (табл. 3.5 та рис. 3.4) [116]. 

Як можна побачити з табл. 3.5, протягом наступних 2017–2019 років 

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

щорічно, що також є негативним моментом [116].  

 

Таблиця 3.5 

Динаміка зміни рівня соціальної безпеки України протягом 2017–2019 років 

Рік Рівень соціальної безпеки 

2017 38,8 

2018 38,6 

2019 38,4 

Джерело: складено на підставі [116] 

 

 

 

Рис. 3.4. Динаміка зміни рівня соціальної безпеки протягом 2003–2019 

років 
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Джерело: складено на підставі [116] 

У цілому, порівняно з 2003 роком рівень соціальної безпеки України у 

2019 році зменшитвся на 10,1% [116]. 

Вищезазначене підтверджує необхідність розробки дієвих підходів до 

формування та реалізації державного механізму моделювання системи 

забезпечення соціально-економічної безпеки. 

 

 

3.3. Особливості правового механізму держави щодо забезпечення  

соціально-економічної безпеки України 

 

Стосовно аналізу особливостей правового механізму держави щодо 

забезпечення соціально-економічної безпеки України необхідно відзначити, 

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

Конституції України визначено, що захист суверенітету України та 

територіальної цілісності України, а також забезпечення її безпеки з 

економічної та інформаційної точки зору являє собою найважливішу 

функцію держави і стосується усього народу України. У статті 44 

Конституції України зазначено, що громадяни України мають право на 

захист власних економічних інтересів. У статтях 46 і 49 визначено права 

громадян на соціальний захист, а також на надання медичної допомоги, 

охорону здоров’я та забезпечення соціального страхування [236]. 

Що стосується обов'язків громадян відносно забезпечення економічної 

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

стосуються необхідності сплачувати податки і збори у законодавчо 

визначених розмірах.  

У цілому, основи національної безпеки визначено у статті 92 

Конституції України. 

Зокрема, Конституція України у загальному вигляді визначає загальну 

мету, функції та повноваження суб'єктів забезпечення економічної безпеки 
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на державному та недержавному рівні:  

- стаття 85 – щодо повноважень Верховної Ради України; 

- стаття 106 – відносно функцій Президента України; 

- стаття 107 – стосовно діяльності Ради національної безпеки і оборони 

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

питань національної безпеки і оборони при Президентові України; 

- стаття 100 – відносно діяльності Ради Національного банку України в 

контексті формування та впровадження ключових засад грошово-кредитної 

політики; 

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

-  статті 118 та 119 – щодо органів виконавчої влади; 

- стаття 124 – відносно правосуддя; 

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

В Україні соціально-економічна безпека є складовою національної 

безпеки. У переважній кількості країн концепції національної безпеки 

формулюються для можливості встановлення єдиних пріоритетів і принципів 

розробки та впровадження державної політики національної безпеки, 

уніфікації підходів до створення відповідної нормативно-правової бази, 

формулювання концепцій, доктрин, стратегій, а також програм розвитку, що 

стосуються різних сфер національної безпеки на державному і відомчих 

рівнях [84; 92].  

У загальному випадку концепція являє собою загальний задум, через 

який визначається стратегія дій щодо реформування, реалізації 

різнохарактерних планів, програм, проектів, а також формування системи 

поглядів на явища та процеси, що мають місце в природі і суспільстві [28; 

375].  

Що стосується України, то Концепцію національної безпеки України 

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

У зазначеній Концепції було визначено об'єкти національної безпеки; 

ключові принципи забезпечення національної безпеки; було сформульовано 
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інтереси України на національному рівні; було ідентифіковано загрози 

національній безпеці України; було виділено провідні напрями державної 

політики у контексті забезпечення національної безпеки, а також було 

побудовано систему забезпечення національної безпеки [128; 317]. 

Концепції національної безпеки різних країн суттєво відрізняються. 

Зокрема, у межах Концепції національної безпеки США затверджено єдину 

стратегію у сфері національної безпеки, а також стосовно військової та 

зовнішньої політики протягом найближчого десятиріччя [34; 380].  

Ще одним документом, що відноситься до системи нормативно-

правового забезпечення соціально-економічної безпеки є доктрина. Цей 

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

принципів і методів, орієнтованих на підтримку національної безпеки країни 

стосовно визначеної сфери. У загальному випадку під доктриною слід 

розуміти  концепцію наукового характеру, наукову чи філософську теорію, 

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

Доктрина є базою для розробки державної політики щодо визначеної 

сфери забезпечення національної безпеки країни, а також для формулювання 

низки пропозицій відносно вдосконалення забезпечення національної 

безпеки стосовно досліджуваної сфери, зокрема, вдосконалення забезпечення 

з правової, методичної, науково-технічної та організаційної точки зору, а 

також формування цільових програм, орієнтованих на активізацію та 

підтримку процесів забезпечення національної безпеки країни в конкретній 

сфері [178; 268]. 

Зокрема, в межах України присутня лише військова доктрина, яка 

містить низку управлінських принципів, зокрема, поглядів, що стосуються 

питань військово-політичного, військово-стратегічного, військово-

економічного та військово-технічного характеру щодо підтримки державної 

безпеки з військової точи зору. В нинішніх умовах відсутня доктрина 

соціально-економічної безпеки України [246; 261].  

Стратегія є наступним нормативно-правовим документом забезпечення 
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соціально-економічної безпеки та в загальному випадку є узагальненим 

усебічним планом досягнення поставлених цілей з урахуванням  

перспективного комплексу заходів, орієнтованих на забезпечення соціально-

економічного добробуту у довгостроковій перспективі [134; 249].  

Економічна безпека України регулюється нормами, визначеними у 

наступних законах: 

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

від 05.03.1998 № 183/98-ВР [188]; 

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

XII [189]; 

- Закон України «Про державний кордон України» 

від 04.11.1991 № 1777-XII; 

- Закон України «Про основні засади здійснення державного 

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

- Закон України «Про державні цільові програми» 

від 18.03.2004 № 1621-IV [180]; 

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

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 

№ 1702-VII [184]; 

- Закон України «Про державну податкову службу в Україні» 

від 04.12.1990 № 509-XII [181]. 

Крім вищезазначених законів економічна безпека в Україні 

регулюється: 

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

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

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

- Указом Президента України «Про національну програму боротьби з 

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

- Указом Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції 
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України до Європейського Союзу» від 11.06.1998 № 615/98 [362].  

Окремі питання підтримки економічної безпеки відображені у 

зверненнях Президента України до Верховної Ради України, постановах 

Кабінету Міністрів України; нормативно-правових актах міністерств та 

інших органів виконавчої влади.  

Окремо слід приділити увагу нормативним документам міжнародного 

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

рішень організацій міжурядової взаємодії.  

Що стосується соціальної безпеки, то Методичні рекомендації 

розрахунку рівня економічної безпеки України визначають її як стан 

розвитку держави, що дозволяє державі підтримати якість і гідність життя 

населення без урахування вікових, статевих характеристик та  рівня доходів, 

а також уможливлює сприяння розвитку людського капіталу як ключового 

компоненту потенціалу країни з економічної точки зору. 

Що стосується нормативно-правового забезпечення соціальної безпеки, 

то у цьому контексті необхідно звернути увагу на низку законів: 

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

[190]; 

- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

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

- Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [182]; 

- Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» від 21.03.1991 № 875-XII [187]; 

- Закон України «Про соціальний діалог в Україні» 

від 23.12.2010 № 2862-VI [191]. 

У Стратегії забезпечення соціально-економічної безпеки повинні бути 

присутніми декілька варіантів прогнозів соціально-економічного розвитку 

України. Зазначені прогнози повинні підлягати коригуванню в залежності від 

зміни зовнішніх чи внутрішніх умов. Слід при цьому зазначити, що серед 
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переваг багатоваріантності прогнозів є можливість застосування вибору 

різнохарактерних заходів у залежності від поточних умова замість 

термінового застосування екстрених рішень [42; 73]. 

Зокрема, Стратегія забезпечення соціально-економічної безпеки 

України повинна містити такі компоненти: 

- ключові засади розробки та підтримки функціонування системи 

забезпечення соціально-економічної безпеки України; 

- огляд загроз зовнішнього та внутрішнього походження, що є 

небезпечними для соціально-економічного становища в країні; 

-  здійснення моніторингу чинників, що негативно впливають на 

стійкість державної соціально-економічної системи; 

- індикатори та критерії оцінювання рівня соціально-економічної 

безпеки; 

- характеристику соціально-економічних інтересів на національному 

рівні; 

- механізми та комплекс заходів у межах державної політики щодо 

забезпечення глобальної, національної та регіональної соціально-економічної 

безпеки [67; 82]. 

При цьому з метою ефективного впровадження комплексу заходів, 

затверджених у межах Державної стратегії забезпечення соціально-

економічної безпеки, доцільно визначити такі компетенції  управління 

економічної безпеки Ради національної безпеки і оборони України у 

зазначеному контексті: 

- проведення коригуючи заходів щодо економічної політики; 

- впровадження заходів, орієнтованих на забезпечення соціально-

економічного розвитку; 

- встановлення пріоритетів соціально-економічного характеру; 

- формування стійкої системи соціально-економічної безпеки та 

забезпечення її ефективного функціонування; 

- контроль виконання положень Стратегії забезпечення соціально-
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економічної безпеки. 

Крім того, доцільним є прийняття Закону України  

«Про забезпечення соціально-економічної безпеки України», який може 

стати базисом для формування та вдосконалення національного 

законодавства стосовно забезпечення соціально-економічної безпеки.  

Так, описані Стратегія і Закон є відповідними засадами для підготовки 

Державної програми забезпечення соціально-економічної безпеки України. 

Крім того, доцільною є розробка Програми підготовки та 

вдосконалення нормативно-правових актів, орієнтованих на забезпечення 

соціально-економічної безпеки з метою уникнення їх можливих 

розбіжностей. Доцільно проводити експертизу проектів відповідних 

нормативно-правових актів з наукової точки зору щодо їх відповідності 

вимогам до забезпечення соціально-економічної безпеки. Крім того, 

необхідно проводити експертизу поточних діючих нормативно-правових 

актів з метою ідентифікації наслідків їхнього впливу на рівень соціально-

економічної безпеки. Зокрема, рекомендованим є створення спеціального 

інституту незалежної експертизи усіх проектів нормативно-правових актів 

щодо забезпечення соціально-економічної безпеки на предмет їх 

відповідності інтересам національної безпеки. 

У випадках виявлення подібного негативного впливу на рівень 

соціально-економічної безпеки держави такі нормативно-правові акти 

повинні підлягати коригуванню або взагалі скасуванню. Таким чином, у 

цілому вдосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення 

соціально-економічної безпеки в Україні повинно здійснюватися на засадах і 

в межах національної Стратегії забезпечення соціально-економічної безпеки 

та має спиратися на комплексний моніторинг стану соціально-економічної 

безпеки у країні та на світовому рівні.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні запропоновано розв’язання актуальної для науки 

державного управління проблеми щодо обґрунтування теоретико-

методологічних засад та розроблення науково-прикладних рекомендацій 

стосовно уніфікації державного управління соціально-економічною 

безпекою. Результати проведених досліджень уможливлюють отримання 

таких висновків: 

1. Під час дослідження встановлено, що при визначенні поняття 

«соціально-економічна безпека держави» використовуються вузькогалузеві 

підходи, які вимагають комплексного врахування її характеристик, що може 

забезпечити наука «Державне управління». На цій підставі розкрито сутність 

категорії «соціально-економічна безпека держави» із застосуванням 

рівневого і функціонального підходів. Крім того, виділено в змісті соціально-

економічної безпеки України такі основні системоутворюючі категорії, як 

інтереси (держави, суспільства й особистості), загрози ним і національну 

ідею. Доведено, що вони разом із терміносполукою «громадська безпека» 

вимагають належного державно-правового закріплення, зокрема в Законі 

України «Про основи національної безпеки України». 

2. Досліджено зовнішні та внутрішні складові та загрози соціально-

економічної безпеки держави, необхідні для конкретизації концепту її 

забезпечення при формуванні державного управління. Під ним розуміється 

комплекс методів і заходів щодо оперативного та стратегічного публічного 

управління у сфері забезпечення такого виду безпеки. Визначено, що 

критеріями для оцінки його стану може служити здатність інститутів 

суспільства і влади до підтримки й поліпшення умов, при яких 

забезпечується високий рівень соціально-економічного розвитку держави. 

Критерії розділено на групи за ступенем важливості або охоплення. 

Найважливішими серед них визнано «підтримання» і «підвищення» рівня 

соціально-економічної безпеки, тобто ті, які характеризують здатність 
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суспільства підтримувати умови її забезпечення та здатність держави їх 

покращувати. 

3. Визначено, що система забезпечення національної безпеки, являє 

собою багаторівневий, багатогранний і багатофункціональний інститут. Її 

утворюють: об'єкти безпеки і їх цінності, виклики і загрози їм, суб'єкти 

забезпечення безпеки, цілі і мотиви, а також правові та інші норми, якими 

вони керуються, використовуються сили і засоби, практичні заходи та дії, 

досягнений ними результат. 

Безліч різнопланових характеристик і параметрів системи що 

розглядається, пояснює можливість і необхідність їх окремого розгляду в 

аналітичних, методичних, організаційних цілях. Воно, з одного боку, дає 

поглиблене пізнання тих проблем і протиріч, які здатні порушити 

нормальний хід життя соціуму або його структур, а з іншого боку, дозволяє 

чітко розподілити ролі і відповідальність між різними структурами, 

домогтися кращої координації їх діяльності по забезпеченню національної 

безпеки. 

4. З’ясовано, що нові реалії в житті суспільства, економічні, політичні, 

культурні та інші зміни визначають фундаментальну модифікацію системи 

теоретичних уявлень у сфері забезпечення соціально-економічної безпеки 

держави. Уважаємо, що базис цієї системи становлять положення 

міждисциплінарної науки «Державне управління». В її межах обґрунтовано 

методологію побудови механізмів державного управління соціально-

економічною сферою України. Розкрито, що вони спрямовані на визначення 

та врегулювання відносин дуального характеру, тобто прямого та зворотного 

зв’язку між суб’єктами й об’єктом державного впливу в зазначеній сфері, що 

передбачає дотримання загальних і спеціальних його принципів. 

Аргументується для цього застосовувати такі правові й організаційні засоби: 

рецепції, уніфікації, гармонізації й імплементації. Серед них особливе місце 

відведено уніфікації, яка покликана унеможливлювати появу проблемних 

питань, пов'язаних із порушенням упорядкованості елементів та 

функціонування правового та організаційного механізмів державного 
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управління соціально-економічною безпекою в умовах сучасних викликів.  

5. Виокремлено перспективні напрями розвитку публічного управління 

у сфері соціально-економічної безпеки держави – упровадження 

адвокаційності. Вона передбачає здійснення координації зусиль, 

стратегічного управління та мислення, інформування, роз’яснювальної 

кампанії, підтримки комунікації, мобілізацію та консолідацію ресурсів 

центру та регіонів). Установлено, що адвокаційність вимагає впровадження 

концепції інтегрованого управління, що включає визначення організаційно-

правових режимів забезпечення соціально-економічної безпеки (на 

загальнодержавному, регіональному, місцевому й об’єктовому рівнях) і 

допускає використання спеціальних режимних заходів, інших спеціальних 

форм і методів міжсекторної взаємодії, необхідних для адекватної протидії 

загрозам соціально-економічної безпеки. Реалізації запропонованої концепції 

має передувати внесення змін до Стратегії національної безпеки України, з 

метою усунення в ній проблемних полей, пов’язаних із суб’єктною 

координацією, тобто державних і громадських інституцій у цій сфері, а також 

із пріоритетністю інтересів, які виникають у її межах. 

6. Проаналізовано, що одну з найбільших загроз для внутрішньої 

безпеки являє зрощування тіньової економіки, організованої злочинності й 

корупції. Більшість українського працездатного населення було втягнуто в 

кримінальні відносини на правах робочої сили, клієнтів, споживачів і 

партнерів. Це неминуче спричинило ломку психологічних стереотипів 

поведінки, твердження мотивів нестримного споживацтва і користолюбства, 

зневаги громадськими нормами поведінки і відповідальності особистості 

перед суспільством, до визнання нормою для бізнесу збагачення будь-якою 

ціною та участь у незаконних економічних, господарських і трудових 

процесах як способу фізичного виживання. Відтворення злочинності в цих 

умовах стало повсякденним елементом господарського життя та найбільш 

прибутковим видом діяльності. 
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7. 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. 

8. Визначено таким чином система забезпечення національної безпеки, 

являє собою багаторівневий, багатогранний і багатофункціональний 

інститут. Її утворюють: об'єкти безпеки і їх цінності, виклики і загрози їм, 

суб'єкти забезпечення безпеки, цілі і мотиви, а також правові та інші норми, 

якими вони керуються, використовуються сили і засоби, практичні заходи та 

дії, досягнений ними результат. 

Безліч різнопланових характеристик і параметрів системи що 

розглядається, пояснює можливість і необхідність їх окремого розгляду в 

аналітичних, методичних, організаційних цілях. Воно, з одного боку, дає 

поглиблене пізнання тих проблем і протиріч, які здатні порушити 

нормальний хід життя соціуму або його структур, а з іншого боку, дозволяє 

чітко розподілити ролі і відповідальність між різними структурами, 

домогтися кращої координації їх діяльності по забезпеченню національної 

безпеки. 

9. Результати прогнозування показали, що у цілому протягом 

найближчих трьох років очікується наявність позитивних тенденцій 

стосовно: стабільного підвищення індексу цін промислового виробництва; 

стійкого збільшення індексу цін виробників; поступового зменшення індексу 

інфляції; регулярного підвищення індексу заробітної плати. При цьому 

очікується незначне, але стабільне подальше підвищення індексу безробіття.  
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Підкреслено, що отримані перспективні позитивні тенденції 

зберігатимуться за умови впровадження комплексу заходів щодо державного 

забезпечення належного рівня соціально-економічної безпеки в Україні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


