
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН 

В ЕКОНОМІЦІ ТА СУСПІЛЬСТВІ 

 

Соціально-трудова сфера, а ще точніше - людина з її нагальними потребами, рівнем 

життя, інтересами, цінностями є основною рушійною силою, метою і критерієм усього 

економічного розвитку, успіху економічних і соціальних реформ. Тому соціальна безпека – це 

питання не лише людського розвитку, політичної стабільності суспільства і утвердження 

національних інтересів, але й підґрунтя усього цього – економічного зростання. Виникнення 

нової парадигми розвитку суспільства - сталого розвитку спонукало до активних пошуків 

національних підходів до управління сталим розвитком в Україні, результатом чого стало 

розроблення низки проектів концепцій сталого розвитку. Тому, якщо країни не будуть робити 

кроків за всіма трьома напрямками – підтримувати економічне зростання, сприяти соціальному 

розвитку та прагнути до екологічної стійкості – і по досягненню компромісних рішень між 

ними, то малоймовірно, що такі країни далеко просунуться на шляху до сталого розвитку. Така 

концепція безпосередньо узгоджується з трактуванням економічної безпеки. 

У зв’язку з викладеним виникають питання: якім є існуючій стан соціальної безпеки 

населення?, чи відповідає сучасним вимогам рівень та якість життя і демографічний стан 

населення України?, якими є науково обґрунтовані стратегічні орієнтири соціальної безпеки 

сталого розвитку? 

Аналіз відомих концепцій дозволів дійти до висновку, що для розроблення дієвої 

концепції сталого розвитку недостатньо залучення тільки політиків, географів та екологів. Такі 

проекти концепцій страждають примітивізмом методів вирішення проблем сталого розвитку, як 

наприклад: відсутність зрозумілих критеріїв сталого розвитку та методології інтегрального 

оцінювання, недосконалий перелік індикаторів для окремих складових: економічної та 

соціальної; повне нехтування індикаторами тіньової діяльності, без яких оцінка стану сталого 

розвитку буде неадекватною; відсутність визначення вектору порогових значень, що 

обумовлюють безпечні межи існування об’єктів захисту; плутанина з поняттям показників, 

індикаторів та їх нормуванням; застосування експертних оцінок замість потужних 

формалізованих методів, відсутність наукового обґрунтування стратегічних орієнтирів та ін. 

Основні механізми, що забезпечують сталий розвиток держави – переважно декларації, які не 

дають уявлення дії самого механізму. 

Отже, так само, як сталий розвиток потребує узгодження та збалансованості його трьох 

складових, розроблення концепції сталого розвитку потребує взаємодії наступних фахівців: 

економічної кібернетики, макроекономістів, соціологів, природокористування, екологів, 

географів та, в останню чергу, політиків. Без такого поєднання всі заклики в проектах 

концепцій щодо впровадження, залучення, удосконалення, посилення і т. ін., залишаться 

потрясінням повітря без жодних наслідків.  

З урахуванням викладеного, запропонована концепція сталого розвитку України з 

позицій безпеки, яка представляє собою управлінську конструкцію, що містить загальне 

системне уявлення шляхів переходу від поточного положення об'єкта управління до бажаного 

та включає наступні етапи: 

- визначення структури сталого розвитку; 

- визначення меж безпечного існування; 

- ідентифікація рівня сталого розвитку; 

- визначення дисбалансів сталого розвитку; 

- обґрунтування стратегічних орієнтирів сталого розвитку; 

- визначення впливу загроз та розроблення інституційних заходів. 

Універсальність запропонованої концепції дозволяє її застосовувати не тільки на рівні 

складових сталого розвитку країни, але і на рівні будь-якої країни, регіонів та видів економічної 

діяльності. 

З урахуванням викладеного запропонована структура соціальної безпеки на рівні країни. 

При цьому, під соціальною безпекою розуміється стан соціальної сфери, при якому 
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забезпечується висока якість життя населення (матеріальний рівень і соціальні складові – рівень 

життя), захищеність основних життєво важливих демовідновлювальних процесів незалежно 

від впливу реальних і потенційних, внутрішніх та зовнішніх загроз (демографічна складова), є 

можливість отримання якісної освіти та немає загроз здоров’ю та життю людини (власне 

якість життя). Визначена структура соціальної безпеки включає 25 індикаторів, перелік яких 

не є догмою та може змінюватись залежно від цілей та глибини дослідження.  

Без знання границь безпечних умов життєдіяльності є неможливим захист життєво 

важливих інтересів об’єктів безпеки. Саме тому для кожного індикатора необхідно визначити 

вектор порогових значень: нижнє та верхнє критичне, нижнє та верхнє порогове, нижнє та 

верхнє оптимальне. Пара оптимальних значень визначають гомеостатичне плато, в межах якого 

існують найкращі умови існування системи та існує від’ємній зворотній зв’язок. З кожного боку 

“гомеостатичного плато” розташовані області з нейтральним та додатнім зворотнім зв’язком, 

перебування в яких є небезпечним або взагалі загрожує існуванню системи. Отже, визначення 

порогових значень досить тісно пов’язане з поняттям динамічної стійкості економічної системи 

та окремих її складників, або з механізмом гомеостазу. 

Для визначення вектору порогових значень існує низка методів, серед яких найбільш 

універсальним є метод “t-критерію”, якій полягає у побудові за заданий вибірки функції 

щільності ймовірності з розрахунком статистичних характеристик: математичного очікування, 

середньоквадратичного відхилення та коефіцієнта асіметріі.  

Для ідентифікації рівня сталого розвитку застосовується сучасна методологія 

інтегрального оцінювання: форма інтегрального індексу – мультиплікативна, метод нормування 

– комбінований, вагові коефіцієнти – динамічні за методом головних компонент та ковзної 

матриці. 

Отже, використовуючи вищевикладене, отримаємо динаміку інтегральних індексів 

соціальної безпеки у порівнянні з інтегральними пороговими значеннями. Таким чином, 

визначення інтегральних індексів економічної системи та їх порівняння з інтегральними 

пороговими значеннями переводить поняття “розвиток”  в поняття  “безпека”. За всі роки 

існування незалежної України рівень соціальної безпеки населення України ніколи не 

перетинав навіть ніжне порогове значення. А динаміка інтегральних індексів складових 

соціальної безпеки (рівня життя та якості життя) нагадує хроніку пікіруючого 

бомбардувальника, незважаючи на те, що економіка України зростає 4 рік поспіль та 

збільшуються заробітні плати. 

Використовуючи існуючу динаміку індикаторів та інтегральних індексів сталого 

розвитку та їх порогові значення, можна обчислити відхилення індикаторів соціальної безпеки 

від їх середніх оптимальних значень (гомеостатичного плато), які можна вважати критеріями 

досягнення сталого розвитку, а динаміка їх відхилень засвідчує диспропорційність їхнього 

розвитку та визначає важливість загроз.  

Стратегічне бачення сталого розвитку передбачає спочатку визначення: на якій відстані 

від сталого розвитку знаходяться рівень соціальної безпеки та її соціальна, економічна та 

екологічна складові, визначити стратегічні цілі, які обумовлюють бажані сценарії сталого 

розвитку, а потім – застосовувати теоретичні підходи до обґрунтування стратегічних орієнтирів 

досягнення сценаріїв сталого розвитку. До 2030 року – етапи інтенсивного зростання, потім - 

етап стабілізації економічного зростання. Отже, у кожному році ми знаємо бажані значення 

інтегральних  індексів. 

Наукове обґрунтування стратегічних орієнтирів сталого розвитку передбачає 

вирішення задачі послідовної декомпозиції інтегральних індексів, тобто завдання синтезу 

необхідних значень складових та їх індикаторів для знаходження інтегрального індексу у 

заданих межах шляхом вирішення зворотної задачи. Відомі підходи класичного прогнозування 

динаміки інтегральних індексів за допомогою поліномів дискредитує взагалі економіко-

математичне моделювання та вихолощує складність такого багатовимірного поняття як сталий 

розвиток або економічна безпека. Цілком очевидно, що класичні методи прогнозування тут 

недоречні. По-перше, прогнозування дає продовження існуючих тенденцій на майбутнє, по-
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друге, прогнозування завжди містить помилку. По-третє, нам необхідно знати, як повинні 

змінюватись складові та індикатори сталого розвитку для досягнення бажаного стану розвитку? 

Потрібні інші підходи. 

Для цього застосовується метод адаптивного регулювання з еталонною моделлю з теорії 

управління. В результаті цього отримаємо стратегічні значення складових та індикаторів 

соціальної безпеки, що забезпечують визначені сценарії розвитку в кожному році (спочатку для 

соціальної безпеки в цілому, потім для її складових та всіх індикаторів).  

Цілком очевидно, що розраховані стратегічні значення індикаторів (це відносні 

величини), які визначаються відношенням макропоказників, можна отримати за безліччю їх 

значень, тому необхідно прив’язатися до стратегічних значень якогось найважливішого 

макропоказника, відносно якого можна обчислити всі інші макропоказники. Таким 

макропоказником може бути “ВВП на одну особу”.  Тоді, виконуючи прогнозні розрахунки 

цього показника для провідних країн світу з урахуванням середніх темпів зростання, динаміки 

дефлятора ВВП за 10 років та девальвацію обмінного курсу на 1,8 % за рік, можна обрати 

стратегічну ціль для України на середньострокову перспективу – до 2035 року для різних 

сценаріїв. 

Середні темпи зростання, % за рік 
P=1,125            P=1,07 

Сценарії 2018-2030 2030-2035 

Ідеальний 14,5 10 

Сталий розвиток 12,5 7 

Оптимістичний 7,5 5,5 

Реалістичний 6 4 

Інерційний 4,5 2 

Песимістичний 1,0 0 

 

Використовуючи формули нормування для стимуляторів та дестимуляторів в зворотному 

порядку, отримаємо стратегічні значення макропоказників в природних одиницях виміру та 

маємо можливість їхнього порівняння за різними сценаріями розвитку. 

Для визначення загроз та їх впливу на соціальну безпеку застосовуються коефіцієнти 

еластичності та віддаленість від точки сталого розвитку. Для кожної складової соціальної 

безпеки наведено по три найважливіших загрози. 

Останнім етапом концепції сталого розвитку є розроблення інституційних заходів. Для 

економіки Грузії на шляху до сталого розвитку виявились достатніми три одночасних 

складових успіху. Для України необхідно додати наступні: (слайд) 

Ніякий уряд або країна не може бути конкурентноздатною без підтримки наукового 

потенціалу, тому останній пункт є дуже важливим. Якщо заробітна плата д.е.н. дорівнює 

заробітній платі прибиральника на трамвайній зупинці, то це нонсенс. 

Зазвичай, соціальна безпека має два трактування: традиційне (відсутність загроз для 

соціуму) та альтернативне (відсутність загроз для держави з боку соціуму). Вважається, що 

забезпечення безпеки для соціуму автоматично забезпечує безпеку для держави, тобто 

відсутність загроз національній безпеці з боку власних громадян. Причому, рівень національної 

небезпеки є дзеркальним відображенням рівня соціальної безпеки, його високий рівень 

провокує створення майданів, високий протестний настрій та значний антирейтинг політичних 

лідерів та їх партій.   

Отже, Запропонований підхід розроблення стратегічних сценаріїв сталого розвитку з 

позицій безпеки є універсальним та може бути використаний для будь-якої країни, 

економічного району, регіону або виду економічної діяльності при стратегічному 

плануванні на середньо- та довгострокову перспективу. 
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