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У статті проаналізовано сучасні підходи 
до визначення категорії «соціальна безпека», 
обґрунтовано доцільність використання 
в теоретичних дослідженнях і практичній 
діяльності термінів «соціальна безпека» 
і «економічна безпека». Конкретизовано 
найбільш вагомі загрози, що обумовлюють 
загрози національним інтересам у соціальній 
сфері через призму економічної безпеки.
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В статье проанализированы современные 
подходы к определению категории «соци-
альная безопасность», обоснована целесоо-
бразность использования в теоретических 
исследованиях и практической деятельно-
сти термина «социальная безопасность» 
и «экономическая безопасность». Конкре-

тизированы наиболее значимые угрозы, 
обусловливающие угрозы национальным 
интересам в социальной сфере через при-
зму экономической безопасности.
Ключевые слова: социальная безопас-
ность, экономическая безопасность, угрозы 
национальным интересам в социальной 
сфере

In the paper the current approaches to the 
definition of the category of «social safety» are 
analyzes, the expediency of the use of theoreti-
cal research and practical activities of the cat-
egory «social security» and «economic secu-
rity». The most significant threats that cause 
the threats to national interests in the social 
sphere through the prism of economic security 
are concretized.
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Постановка проблеми. Розвиток  людського 
суспільства, формування і задоволення людських 
потреб  пов’язані  з  соціальним  прогресом,  проте, 
він не може ліквідувати конкретних небезпек жит-
тєдіяльності людини, суспільства, держави. У про-
цесі розвитку суспільства, ускладнення соціально-
економічної  системи  його  організації  зростає 
і розширюється спектр різноманітних, у тому числі 
і соціальних небезпек.

Потреба  безпеки  є  важливою  потребою 
людини і конкретним мотивом її діяльності, а сис-
тема забезпечення безпеки є важливим атрибутом 
складних соціально-економічних систем. «Недоо-
цінка або ігнорування проблем безпеки на всіх рів-
нях  соціальної  організації  не  тільки  обертається 
тими чи іншими втратами, але у кінцевому рахунку 
неминуче веде до падіння життєздатності  (конку-
рентоспроможності)  і  навіть  загибелі  відповідних 
її елементів (суб’єктів)» [4, с. 216].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальність  і  загострення  соціальних  проблем 
в  українському  суспільстві,  існуючі  проблеми 
у  гарантуванні  соціальної  безпеки  в  сучасних 
соціально-економічних  системах  активізували 
наукові  дослідження  соціальної  безпеки.  Про-
блемам  соціальної  безпеки  та  її  забезпечення 
присвячені  наукові  праці  багатьох  вітчизняних 
та  зарубіжних  вчених,  серед  яких:  Л.А.  Весель-

ська  [2],  М.М.  Єрмошенко  [3],  Д.В.  Зеркалов  [4], 
О.І.  Іляш  [5],  М.І.  Купира  [7],  Е.M.  Лібанова  [9], 
В.О. Онищенко  [11], Т.В. Поснова  [14], Б.І. Сташ-
ків  [18],  А.М. Штангрет  [21;  22],  Б.О.  Язлюк  [23], 
І.І. Яремко [24].

Проте, у науковій літературі немає єдиного під-
ходу  до  розуміння  соціальної  безпеки,  відсутнє 
визначення  соціальної  безпеки  у  нормативних 
актах, не зрозуміло, як розглядати соціальну без-
пеку  –   як  важливу  складову  національної  без-
пеки, чи як складову економічної безпеки. Науковці 
також  по-різному  тлумачать  загрози  соціальній 
безпеці. Така ситуація обумовила, на наш погляд, 
актуальність і необхідність проведення наукового 
дослідження окресленої спрямованості.

Постановка завдання. Метою статті є конкре-
тизація суті соціальної безпеки та її загроз у кон-
тексті взаємозв’язку з економічною безпекою.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах соціальна безпека стає одним 
з  найважливіших  видів  національної  безпеки, 
оскільки вона фокусує всі основні проблеми наці-
ональної  економіки.  Сучасні  соціально-еконо-
мічні  процеси  у  суспільстві  все  більше  залежать 
від соціальної безпеки і рівня розвитку соціальної 
сфери. Разом  з  тим під  впливом  соціальної  без-
пеки розвиваються і формуються всі сфери життя, 
у тому числі і економічна складова.
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Науковці  справедливо  звертають  увагу 
на  те,  що  соціальна  безпека  є  метою,  засобом 
і результатом діяльності людини стосовно захисту 
людини від чинників, явищ, подій та процесів, що 
становлять  їй  загрозу  [13,  с.  12].  Так  на  думку 
О.  Скрипнюк  і  В.  Тихого,  соціальна  безпека  –  
це позитивно врегульований правовими нормами 
і  реалізований  на  практиці  стан,  коли  держава 
забезпечує  наявними  в  її  розпорядженні  демо-
кратичними  методами  підтримання  гідного  рівня 
життя  громадян  та  гарантує  можливість  задово-
лення основних потреб їх розвитку [17, с. 45].

«Соціальна безпека –  це стан захищеності пра-
вовими,  економічними  і  політичними  засобами 
соціальних  прав  людини,  що  забезпечує  їх  ста-
більність, реальне використання та гідний рівень 
життя  членів  суспільства»  [18,  с.  34]. Стан  захи-
щеності соціальних інтересів людини і суспільства 
фактично означає відсутність небезпеки.

Е. Лібанова вважає, що стан захищеності або 
безпека  особи  –   це  результат  реалізації  полі-
тики  соціального  захисту.  Соціальна  безпека, 
на  її  думку,  є  складовою  національної  безпеки, 
трактуючи  її як стан захищеності від загроз соці-
альним  інтересам  [9, с. 381]. Соціальна безпека, 
вважають  В.О.  Онищенко  і  О.В.  Чепурний,  –  
це  складова  національної  безпеки,  яка  передба-
чає поліпшення якості життя, задоволення потреб 
людини та захищеність від внутрішніх  і зовнішніх 
загроз соціальним інтересам [11, с. 8].

Фактично  у  науковій  літературі  всі  підходи 
до розуміння поняття «соціальна безпека» можна 
групувати у два концептуальні підходи: статичний 
(традиційний), що полягає у визначенні соціальної 
безпеки,  як  певного  стану  захищеності  соціаль-
них  інтересів  як  окремої  особи,  так  і  суспільства 
в цілому,  та наслідковий, що визначає соціальну 
безпеку,  як  результат  соціальної  політики  дер-
жави,  спрямованої  на  захист  соціальних  інтер-
есів  та  забезпечення  соціальних  потреб  особи 
і суспільства [12, с. 277]. Ці два основні напрями 
Л.А.  Весельська  називає  «суспільним»  та  «дер-
жавним» [2, с. 460].

На нашу думку, розуміння соціальної безпеки 
повинно  поєднувати  як  мету,  так  і  всі  основні 
складові  цього  поняття. Відповідно  під  соціаль-
ною безпекою ми розуміємо складну багатофак-
торну  категорію,  яка  характеризує  стан  захи-
щеності  соціальних  інтересів  людини,  суб’єктів 
господарювання,  суспільства  і  держави,  що 
з одного боку відображає здатність протистояти 
дестабілізуючій дії різноманітних зовнішніх і вну-
трішніх чинників, що створюють реальну загрозу 
стабільності  у  суспільстві,  тобто  загрозу  виник-
нення  соціальної  напруженості,  а  з  іншого боку 
забезпечується  (гарантується)  системою  соці-
ального захисту  і  зрілістю соціальних  інститутів 
у суспільстві.

Окремі  автори  розглядають  поняття  «соці-
ально-економічна безпека» [1; 19]. Так М.І. Купира 
вважає,  що  «соціально-економічна  безпека 
виступає  невід’ємною  складовою  національної 
безпеки,  відіграючи  при  цьому  вирішальну  роль 
у досягненні економічного суверенітету держави, 
забезпеченні  економічного  розвитку,  реалізації 
ефективної  соціальної політики,  убезпеченні  сус-
пільства  від  екологічних  стихій,  зростанні  націо-
нальної конкурентоспроможності в умовах міжна-
родної економічної взаємозалежності» [7, с. 117]. 
Б.О. Язлюк вважає, що, оскільки економічна без-
пека  є  важливою  умовою  соціальної  безпеки, 
визначає  її  рівень,  то  існують  «усі  підстави  мір-
кувати  не  про  економічну  безпеку,  а  про  більш 
широку соціально-економічну безпеку як окремого 
індивіда, так  і населення того або  іншого регіону, 
або суспільства загалом» [23, с. 153].

На  думку  Т.В.  Поснової,  «необхідно  розмеж-
овувати  соціальну  безпеку,  економічну  і  соці-
ально-економічну  безпеку,  критерієм  яких  є  роз-
межування  відповідних  потреб,  інтересів,  видів 
суспільної діяльності (сфер діяльності) за цілями 
та  функціями.  Ці  сфери,  на  думку  автора,  вза-
ємодіють  та  протидіють  одна  одній,  але  зберіга-
ють  відносно  самостійний  характер,  утворюючи 
в  реальному  житті  соціально-економічні  від-
носини»  [14,  с.  65].  Такий  підхід  автора,  на  наш 
погляд,  є  суперечливим,  проте,  можна  погоди-
тися,  що  «соціально-економічна  безпека  забез-
печується  дотриманням  державних  гарантій 
та створенням умов для реалізації індивідуальних 
інтересів за двома напрямами: соціальна та еко-
номічна безпека» [14, с. 65].

На наш погляд, економічну безпеку доцільно 
розглядати,  як  один  з  визначальних  скла-
дових  елементів  системи  національної  без-
пеки  [16,  с.  86],  як  матеріальну  основу  наці-
ональної  безпеки  в  цілому  та  практично  всіх 
її складових [8, с. 78], як базову складову націо-
нальної безпеки, яка визначає і від якої залежать 
всі  її  складові,  тому  числі  і  соціальна  безпека. 
«Економічна  безпека  –   це  такий  стан  економіч-
ного  механізму,  якому  відповідає  певний  стан 
економічної системи та держави, що забезпечує 
і гарантує розвиток і зростання економіки та соці-
альної  сфери  при  достатньому  захисті  еконо-
мічних  інтересів  країни.  У  результаті  форму-
ється здатність протистояти і протидіяти системі 
загроз  зовнішнього  і  внутрішнього  походження, 
висока конкурентоздатність національної еконо-
міки у світовому економічному просторі, високий 
економічний  і  оборонний  потенціал,  що  зумов-
лює підвищення рівня та якості життя населення 
країни» [10, с. 71].

Безпосередній вплив рівня розвитку економіч-
ної безпеки на рівень соціальної безпеки проявля-
ється в розвитку особистості, соціальних інститу-
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тів і суспільства загалом. Сучасний акцент такого 
впливу  означає,  що  сьогодні  змінюються  пріори-
тети в теоретичному і практичному аспектах –  еко-
номічний  розвиток  і  економічна  безпека  існують 
в інтересах розвитку людини, як головної цінності 
у суспільстві.

Фактично  соціальна  безпека  визначається 
таким станом розвитку економічної системи наці-
ональної економіки,  за якого створюються умови 
для  забезпечення  гідного  і  якісного  рівня  життя 
населення  незалежно  від  впливу  внутрішніх 
та зовнішніх загроз.

У  Законі  України  «Про  основи  національної 
безпеки» вказується, що загрози національній без-
пеці –  це наявні та потенційно можливі явища і чин-
ники, що створюють небезпеку життєво важливим 
національним  інтересам  України  [15].  Фактично 
поняття  «загроза»  означає,  що  вона  виступає 
конкретною формою небезпеки, яка характеризу-
ється наявністю певних чинників, що дестабілізує 
ситуацію,  не  дозволяє  реалізувати  цю  безпеку, 
оскільки створює стан небезпеки. Зауважимо, що 
у  науковій  літературі  більшість  науковців  тракту-
ють  загрозу  як  безпосередню  форму  небезпеки, 
ототожнюючи ці поняття [3; 25], стверджуючи, що 
загроза  є  однією  з  форм  небезпеки,  сукупність 
негативних  факторів  чи  умов  зовнішнього  і  вну-
трішнього середовища соціально-економічної сис-
теми, які  призводять до  зниження рівня безпеки, 
і потребує завчасного розпізнавання та прийняття 
адекватних рішень [21, с. 26; 22, с. 44].

Загрози соціальній безпеці, констатує О.І. Іляш, 
виступають, як «сукупність несприятливих факто-
рів, що чинять небезпечний вплив на життєво важ-
ливі  національні  інтереси  і  соціальні  безпеку,  які 
виходять за локальні рамки системи і є наслідком 
існуючих  небезпек»  [5,  с.  121],  тобто  ці  загрози 
не дозволяють у повній мірі реалізуватися націо-
нальним інтересам у соціальній сфері.

Визначаючи  загрози  соціальній  безпеці 
Б.І.  Сташків  акцентує  на  правовій  стороні  цього 
поняття, виділяючи соціально-економічні  та соці-
ально-психологічні  загрози.  Він  уважає,  що  під 
загрозами  соціальній  безпеці  необхідно  розу-
міти  «умови  і фактори, що  створюють небезпеку 
в  користуванні  соціальними  правами  або  ведуть 
до  зниження рівня життя людини. До  групи  соці-
ально-економічних  загроз  налужать  зростання 
безробіття,  антагонізація  соціальної  структури, 
люмпенізація  населення,  криміналізація  суспіль-
них відносин, технологічне відставання економіки, 
зниження життєздатності  країни, а до  групи соці-
ально-психологічних  –   фізична  деградація  насе-
лення,  криза  сім’ї,  деградація  життєвих  ціннос-
тей» [18, с. 35].

Закон України  «Про  основи  національної  без-
пеки»  до  загроз  національним  інтересам  у  соці-
альній сфері відносить:

–  невідповідність програм реформування еко-
номіки країни і результатів їх здійснення визначе-
ним соціальним пріоритетам;

–  неефективність  державної  політики  щодо 
підвищення  трудових  доходів  громадян,  подо-
лання  бідності  та  збалансування  продуктивної 
зайнятості працездатного населення;

–  криза  системи  охорони  здоров’я  і  соціаль-
ного захисту населення і, як наслідок, небезпечне 
погіршення стану здоров’я населення; поширення 
наркоманії, алкоголізму, соціальних хвороб;

–  загострення демографічної кризи;
–  зниження  можливостей  здобуття  якісної 

освіти представниками бідних прошарків суспіль-
ства;

–  вияви моральної та духовної деградації сус-
пільства [15].

Отже,  в Україні  сьогодні  загрозами соціальній 
безпеці  є  зниження  інтелектуального  потенціалу; 
негативні  тенденції  у  процесі  трансформації  цін-
ностей,  особливо  у  молоді;  зростання  криміна-
лізації  суспільства;  майнове  розшарування  сус-
пільства;  збільшення  безробіття;  скорочення 
народжуваності;  збільшення  прошарку  мало-
забезпеченого  населення;  соціальні  конфлікти; 
зменшення темпів формування середнього класу, 
який  є  головним  чинником  сукупного  платоспро-
можного попиту у суспільстві.

Обґрунтовуючи складність і взаємозв’язок еко-
номічної  і  соціальної  безпеки  у  суспільстві,  ми 
звертаємо увагу на фундаментальність економіч-
ної безпеки у складній системі національної без-
пеки. Такий підхід є важливий з тієї точки зору, що 
безпека  людини  і  суспільства,  без  сумніву,  має 
трудовий характер, є результатом трудової діяль-
ності людського суспільства з метою формування 
і  розвитку  умов  захищеності  життєво  важливих 
національних  інтересів  від  зовнішніх  і  внутріш-
ніх  загроз.  Ми  поділяємо  точку  зору  тих  науков-
ців,  які  відстоюють  трудове  походження безпеки. 
Так український економіст Р.І. Тринько наголошує: 
«Безпека людей і суспільства підвищується в міру 
росту  його  продуктивних  сил.  Чим  вищий  рівень 
розвитку продуктивних сил, тим вищий рівень його 
захищеності, вищий рівень безпеки. Безпека сус-
пільства не є лише споживачем суспільних ресур-
сів. Безпека суспільства виступає важливим моду-
лятором  науково-технічного  прогресу,  фактором 
інтенсифікації  виробництва,  стимулятором  росту 
продуктивних сил суспільства» [20, с. 65].

Найважливішими  сторонами  повноцінної 
життєдіяльності  будь-якої  економічної  сис-
теми  є  економічний  розвиток  і  безпека,  які  тісно 
взаємопов’язані  між  собою,  і  апріорі  –   окремо 
не можуть бути реалізованими. У контексті трудо-
вого  походження  безпеки  взаємозалежність  між 
безпекою  і економічним розвитком визначає  гли-
бинну  сутність  еволюційного  розвитку  не  тільки 
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економічної  системи,  але  і  конкретної  людини 
зокрема.  Відповідно  «без  гарантування  безпеки 
будь-яка людська діяльність виявляється безціль-
ною, а відтак забезпечення безпеки на усіх рівнях 
управління  є  пріоритетним  завданням  і  потребує 
особливої уваги» [21, с. 25].

Саме  економічна  безпека  головним  чином 
визначає стан і рівень соціальної безпеки. Серед 
різноманітних  чинників,  які  ускладнюють  або 
навіть  унеможливлюють  реалізацію  національ-
них інтересів у соціальній сфері, є економічні чин-
ники. Економічні чинники та умови, які створюють 
небезпеку для безпечної життєдіяльності людини 
і суспільства, реалізації національних економічних 
інтересів,  здійснюють  дестабілізувальний  вплив 
на  функціонування  і  динамічний  розвиток  соці-
ально-економічної системи суспільства в цілому, є 
загрозами економічній безпеці держави.

На  наш  погляд,  загрози  національним  інтер-
есам і національній безпеці України в економічній 
сфері,  які  сформульовані  в  Законі  України  «Про 
основи національної безпеки України» [15] є важ-
ливими  загрозами  у  сфері  соціальної  безпеки. 
На наш погляд, найбільш вагомими загрозами, що 
обумовлюють  загрози  національним  інтересам 
у соціальній сфері в Україні через призму еконо-
мічної безпеки є:

–  недостатні  темпи відтворювальних процесів 
та подолання структурної деформації в економіці;

–  критична залежність національної економіки 
від кон’юнктури зовнішніх ринків, низькі темпи роз-
ширення внутрішнього ринку;

–  нераціональна  структура  експорту  з  пере-
важно  сировинним  характером;  небезпечне  для 
економічної  незалежності  України  зростання 
частки іноземного капіталу у стратегічних галузях 
економіки;

–  велика боргова залежність держави, критичні 
обсяги державних зовнішнього і внутрішнього бор-
гів;

–  «тінізація» національної економіки;
–  переважання  в  діяльності  управлінських 

структур особистих, корпоративних, регіональних 
інтересів над загальнонаціональними.

Конкретизація та виокремлення усієї сукупності 
загроз соціальній безпеці в Україні є передумовою 
розробки  нової  стратегії  соціально-економічного 
розвитку, метою якої повинно бути суттєве підви-
щення рівня життя в країні.

Тому,  на наш погляд,  крім економічних  загроз 
соціальній  безпеці  в  Україні,  необхідно  акценту-
вати  і  на  важливості  негативного  впливу  загроз 
іншого характеру.

До них віднесемо:
–  загрози  правові  –   недосконалість  законо-

давчої  і  нормативної  бази,  нестабільність  і  нее-
фективність державного регулювання  і  контролю 
у економічній і соціальній сферах, у результаті чого 

сформувалася неефективна система соціального 
захисту, охорони здоров’я людини, неефективний 
механізм  боротьби  з  негативними  соціальними 
явищами;

–  загрози науково-технічні –   зниження  іннова-
ційно-інвестиційної  діяльності,  скорочення  нау-
ково-технічного потенціалу;

–  фінансові  –   недостатнє  фінансування  соці-
альної  сфери,  недовиконання  соціальних  про-
грам;

–  соціально-демографічні –   поляризація рівня 
життя  і  зниження  платоспроможності  населення 
в умовах інфляційних процесів і низьких соціаль-
них  стандартів,  зростання  бідності  і  безробіття, 
посилення майнового розшарування і диференці-
ації  доходів,  зростання  соціальної  напруженості, 
кризові демографічні процеси;

–  послаблення  державного  регулювання 
на макро-, мезо-  та макрорівнях, неефективність 
контролю  за  діяльністю  занадто  великого  управ-
лінського апарату, що  суттєво впливає на рівень 
соціальної  небезпеки  на  всіх  ієрархічних  рівнях. 
«Для  нього  характерна  слабка  науково-теоре-
тична  база  щодо  побудови  превентивних  меха-
нізмів  організаційно-правового  забезпечення 
інфраструктури детінізації економіки в нових еко-
номічних  умовах  та  у  контексті  теорії  управління 
ризиками (ризик менеджменту), теорії економічної 
безпеки підприємства [6, с. 191];

–  сьогодні в Україні існують і загрози силового 
характеру, тобто військові і кримінальні –  мова йде 
про непідконтрольні території у зв’язку з військо-
вими діями в Донецькій і Луганській областях.

На  наш  погляд,  всі  загрози  соціальній  без-
пеці  характеризуються  негативним  синергетич-
ним ефектом. Це обумовлює необхідність ураху-
вання всіх загроз соціальній безпеці у суспільстві 
при  розробці  стратегії  забезпечення  соціальної 
безпеки.  Існує  три  види  стратегії  забезпечення 
безпеки:  стратегія  усунення  існуючих  загроз; 
стратегія попередження можливих загроз;  стра-
тегія  подолання  негативних  наслідків  (завданих 
збитків).

Висновки з проведеного дослідження. 
Сформульовані нами теоретичні підходи до соці-
альної  безпеки  і  загроз  у  соціальній  сфері  є 
основою  для  подальших  наукових  досліджень, 
спрямованих  на  формування  реальних  засад 
гарантування  національної  безпеки  на  умовах 
стабільного  економічного  розвитку  і  зростання 
та реалізації соціальних потреб особистості і сус-
пільства загалом.

Конкретизація  загроз  соціальній  безпеці  дає 
можливість  визначити  передумови  і  джерела 
загроз, обґрунтовано підійти до їхнього прогнозу-
вання, а також врахувати можливість появи і роз-
витку  ризиків  в  умовах  мінливого  інституційного 
середовища.
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