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Abstract: У статті встановлено, що в сучасних умовах 
макроекономічної нестабільності одним із 
найважливіших важелів зміцнення соціальної безпеки 
підприємств являється активний вплив на ці процеси 
соціогуманітарного простору та виявлення відповідних 
загроз. В контексті посткризового відновлення 
запропоновано комплекс заходів щодо забезпечення 
соціальної безпеки підприємств в системі 
соціогуманітарного виміру. 
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1. Постановка проблеми. 
 

Звертаємо увагу на те, що виявлення загроз та закономірностей в сучасних 
трансформаційних умовах, створюють реальне підґрунтя для підвищення 
ефективності соціально-економічної політики з урахуванням вимог соціальної безпеки 
підприємств, що в свою чергу вимагатиме, більш справедливого розподілу ресурсів, 
захисту населення від ризиків, пов’язаних із поширенням кризових економічних явищ. 
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За таких умов актуальним завданням є обґрунтування ідейно-теоретичних аспектів та 
фундаментальних загроз безпекознавства підприємств в системному 
соціогуманітарному просторі. 

 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
 

Проблематику безпекознавства підприємств в системному соціогуманітарному 
просторі у свій час розглядали Б. Андрушків, А. Баланда, Л. Головкова, В. Захарченко, 
М. Єрмошенко, Е. Лібанова, Є. Лисицина, Л. Малюта, Г. Пастернак-Таранушенко, С. 
Пирожкова, О. Сороківська, М.Флейчук, В. Франчук У. Щурко, В. Храпкіна, зарубіжні 
дослідники Д. Бекер, Ч. Волен, C. Гантінґтон, Л. Гончаренко, М. Грондона, І. Ерліх, 
Р. Інґлгарт, Л.Коженьовскі, Р. Латов, Г. Моргентан, Е. Олейников, М. Портер, Дж.Райда, 
Дж. Свіні, В.Сенчагов, Л. Філліпс та ін. Тим часом сучасні ідейно-теоретичні аспекти та 
фундаментальні загрози безпекознавства підприємств в системному 
соціогуманітарному просторі залишися поза полем зору згаданих учених. 

 

3. Постановка завдання.  
 

Метою роботи є власне дослідження сучасних ідейно-теоретичних аспектів та 
фундаментальних загроз безпекознавства підприємств в контексті соціогуманітарного 
виміру, обґрунтуванні показників та критеріальної оцінки соціальної безпеки 
підприємств, розкриття особливостей механізму забезпечення соціальної безпеки 
підприємств, а також виокремлення комплексу заходів щодо забезпечення соціальної 
безпеки підприємств. 

 

4. Виклад основного матеріалу дослідження.  
 

Наукові напрацювання наших досліджень дозволяють виокремити думку, про те, 
що загрози у соціогуманітарній сфері – сукупність умов і чинників, що створюють 
небезпеку життєво важливим соціальним інтересам особистості, суспільства й 
держави, а також підприємницьких структур в тому числі. 

Реалізація окреслених соціогуманітарних інтересів потребує запобігання 
реалізації руйнівних загроз, найнебезпечніші серед яких у соціальній сфері 
підприємств такі: 

 невідповідність програм реформування економічних процесів підприємств і 
результатів їх здійснення визначеним соціальним пріоритетам; 

 неефективність державної політики щодо підвищення трудових прибутків 
громадян, подолання бідності та збалансування продуктивної зайнятості 
працездатного населення в ієрархічному вимірі підприємств; 

 криза системи охорони здоров’я та соціального захисту населення і, як 
наслідок, небезпечне погіршення стану здоров’я населення; поширення наркоманії, 
алкоголізму, соціальних хвороб; 

 загострення демографічної кризи, як наслідок зменшення кількості 
працездатного населення; 

 зниження можливостей здобуття якісної освіти представниками бідних 
прошарків суспільства; 

 прояви моральної та духовної деградації суспільства; 
 неконтрольовані міграційні процеси в країні, що звичайно призводить до 

зниження кількості робочих місць [5]. 
Таким чином, соціогуманітарна безпека підприємств виникає як соціальний 

феномен у процесі розв’язання суперечності між такою об’єктивною реальністю, як 
небезпека, і потребою соціального індивідуума, соціальних груп і спільнот запобігти їй, 
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локалізувати чи усунути наслідки небезпеки, реалізувавши свої соціальні інтереси 
найадекватнішими засобами на підприємствах [1]. Це дозволяло говорити про 
існування та дію відповідного комплексу соціальних небезпек підприємств для 
національних інтересів країни, які в першу чергу негативно впливали на вирішення 
наступних практично-проблематичних питань: 

 досягнення національної злагоди та політичної і соціальної стабільності на 
підприємствах українського суспільства з метою забезпечення соціогуманітарної 
компоненти; 

 створення самодостатньої соціально орієнтованих підприємств реального 
сектора економіки; 

 зміцнення генофонду українського народу, його фізичного і морального 
здоров’я та інтелектуального потенціалу підприємницьких структур. 

Актуалізації деструктивних тенденцій в економічній безпеці підприємств, 
вказують на той факт, що діагностування покликане розв’язати дві найважливіші 
проблеми в галузі соціальної безпеки будь-яких підприємств. 

По-перше, розкрити логіку й методологію дослідження, оцінки рівня соціальної 
безпеки підприємств на основі аналізу системи глибинних причинно-наслідкових 
зв’язків її формування та врахування впливу соціогуманітарних чинників. 

По-друге, визначити методи й механізми, що дають можливість максимально 
ефективно впливати на параметри соціальної безпеки, приводити її рівень у 
відповідність до вимог економічної безпеки підприємств. 

Структурні трансформації економічних процесів в умовах глобалізації 
дозволяють стверджувати, що процес дослідження рівня соціальної безпеки 
підприємств та тенденцій його формування розгортається в площині 
субстанціонального та структурно-функціонального рівнів.  

Перший рівень – інтегрує в собі базисні прояви взаємин з приводу безпеки 
соціогуманітарного та економічного функціонування розвитку підприємницьких 
структур. Досліджуючи дане питання вбачаємо, що субстанціональні грані процесу 
формування рівня соціальної безпеки підприємств – означає виокремити найсуттєвіші 
аспекти виробничих взаємин, з’ясувати систему суспільних суперечностей та 
тенденцій їх розв’язання (“соціально-економічні інтереси підприємств – соціальні 
загрози підприємств”). З’ясування стану безпеки підприємств на вказаному рівні 
означає, перш за все, виокремлення базисних суперечностей соціального життя, 
загального рівня конфліктності соціогуманітарної та економічної взаємодії, 
принципових можливостей розв’язання вказаних суперечностей. 

Другий рівень – дослідження економічної безпеки має розгортатись як у напрямі 
з’ясування специфічних ролей окремих суб’єктів і соціальних структур у механізмі 
економічної безпеки підприємств, так і за сферами соціогуманітарної та економічної 
активності (“суб’єкт соціальної безпеки підприємств – функціональна сфера прояву 
його ролі”). Вирішення окремих завдань здійснюється на структурно-функціональному 
рівні дослідження, і спрямованість аналізу на цьому рівні зумовлює розгляд процесів 
формування соціальної безпеки підприємств відповідно до особливостей суб’єктної 
структури соціуму та окремих функціональних напрямів реалізації соціогуманітарної 
компоненти та економічних інтересів [6]. 

В таких умовах функціонування, наявність зв’язку наведених рівнів дослідження 
зумовлює можливість руху процесів пізнання взаємин з приводу економічної безпеки 
підприємств як у напрямі від загального, абстрактного (субстанціональний рівень) до 
одиничного, конкретного (структурно-функціональний рівень), так і в зворотному 
напрямі – відповідно до обраних цілей і критеріїв підприємницької діяльності. 
Взаємообумовленість даних рівнів – важливий фактор розвитку наукових підходів до 
визначення рівня безпеки соціогуманітарної сфери. 
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Вважаємо за доцільним акцентувати увагу на тому, що під критерієм соціальної 
безпеки підприємств слід розуміти оцінку стану соціогуманітарної сфери підприємств з 
погляду найважливіших процесів, що відображають її характер і напрями. 
Критеріальна оцінка соціальної безпеки підприємств охоплює оцінки: 

 стабільності соціальних взаємин і структури підприємств; 
 наявності умов запобігання і вирішення соціальних конфліктів на 

підприємствах; 
 позбавлення економічного підґрунтя процесів десоціалізації працівників 

підприємств [3]. 
Одразу ж зауважимо, що наведені критерії встановлюють вибір певних 

показників соціальної безпеки підприємств, які найадекватніше характеризують 
соціальну сферу підприємств, рівень кількісних і якісних параметрів її розвитку. При 
цьому показники соціальної безпеки підприємств мають відповідати таким вимогам: 

 наявність високого ступеня інформативності;  
 наявність зв’язку показників із суттєвими тенденціями і процесами розвитку 

соціогуманітарні та економічної складової економічної безпеки підприємств на 
кожному етапі функціонування й розвитку; 

 можливість їх застосування в практичній діяльності господарюючих 
суб’єктів економічної системи. 

Найбільше поширення в системах національних спостережень рівня соціальної 
безпеки підприємств отримали такі показники: рівень зайнятості населення, рівень 
(норма) безробіття, мінімальна погодинна заробітна плата, питома вага зайнятих, що 
отримують плату на рівні неоподаткованого мінімуму, індекс людського розвитку 
(тривалість життя, рівень освіти, реальний ВВП на душу населення, у тому числі за 
паритетом купівельної спроможності), розрив між прибутками 10 % найприбутковіших 
і 10 % найменш прибуткових груп населення тощо. 

Однак неможна упустити той факт, що пороговим значенням показників 
соціальної безпеки є такі: частка в населенні громадян, що мають прибутки нижче 
прожиткового мінімуму, – 7 %, тривалість життя – 70 років, розрив між прибутками 
10 % найприбутковіших і 10 % низькоприбуткових груп населення – 8 разів, граничне 
значення за рівнем безробіття – 10—12 %. Обсяг ВВП на душу населення – 50 % 
середнього по “сімці” і 100 % середньосвітового показника ВВП. 

Дотримуючись логіки нашого дослідження слід відзначити, що у процесі 
забезпечення соціальної безпеки підприємств слід ураховувати низку таких положень. 

По-перше, забезпечення соціальної безпеки підприємств є організованою, 
цілеспрямованою діяльністю. 

По-друге, ключовим критерієм процесу забезпечення соціальної безпеки 
підприємств є захист економічних інтересів та соціогуманітарної компоненти у тому 
числі. 

По-третє, забезпечення соціальної безпеки підприємств має характер 
комплексної діяльності, що одночасно охоплює різні сфери як соціогуманітарної, так і 
економічної, політичної та інших видів активності (фінансову, енергетичну, ресурсну, 
продовольчу, екологічну, техногенну, науково-технологічну, зовнішньоекономічну 
тощо). 

По-четверте, ключова роль у забезпеченні безпеки соціальної сфери підприємств 
належить державі [7]. 

Отже акцент треба зробити на тому, що механізм забезпечення соціальної 
безпеки підприємств – це система організаційно-економічних і правових заходів із 
запобігання соціогуманітарним та економічним загрозам підприємств, що охоплює такі 
елементи: об’єктивний і всебічний моніторинг економічних процесів підприємств з 
метою виявлення та прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз у соціогуманітарній 
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сфері підприємств; вироблення гранично допустимих значень соціально-економічних 
показників, недотримання яких призводить до нестабільності й соціогуманітарних 
конфліктів; діяльність держави щодо виявлення та запобігання внутрішнім і зовнішнім 
загрозам у соціогуманітарній компоненті підприємств. Як основу механізму 
забезпечення соціальної безпеки підприємств слід розглядати сукупність об’єктивних 
залежностей і зв’язків між явищами і процесами соціогуманітарної компоненти та 
економічної безпеки підприємств в їхньому саморозвитку, у динаміці. 

Щодо даної проблематики то слід зазначити, що у структурі механізму 
забезпечення соціальної безпеки підприємств слід виокремити такі підсистеми: 

 підсистема самозабезпечення необхідних параметрів соціальної взаємодії і 
розвитку підприємств; 

 підсистема державного регулювання стану соціальної безпеки підприємств. 
Звертаємо увагу на те, що механізм забезпечення соціальної безпеки 

підприємств здатний ефективно функціонувати лише за виконання належних вимог: 
 комплексність, тобто необхідність обліку всіх напрямів і форм прояву 

відносин, що впливають на стан економічної безпеки підприємств; 
 системність, тобто врахування як внутрішніх соціогуманітарних 

взаємозв’язків і взаємозалежностей, так і зовнішніх чинників; 
 варіантність (альтернативність), тобто виявлення й обґрунтування кількох 

варіантів розв’язання суперечностей, розрахунку траєкторій соціогуманітарного та 
економічного розвитку підприємств в межах функціонування єдиного механізму 
забезпечення економічної безпеки підприємств;  

 безумовний пріоритет здійснення заходів, спрямованих на збереження 
охорони здоров’я, підтримку нормальних умов її існування працівників, одержання 
науки та культурного розвитку; 

 прийнятний ризик, тобто реалізація доступних заходів, спрямованих на 
захист працівників підприємств реального сектора економіки в ринковому середовищі 
і недопущення подолання граничних ситуацій. 

Висловлюємо переконання, що необхідним є розгляд структурних компонентів 
соціогуманітарного виміру, що належать до складу механізму забезпечення соціальної 
безпеки підприємств. Охарактеризуємо основні з них. 

1. Моніторинг є інформаційно-аналітичною системою спостережень за 
динамікою показників соціально-економічної безпеки, що ведеться в багатьох 
країнами світу [8]. Однак для України вона має особливе значення через те, що 
перехідна економіка характеризується низкою серйозних диспропорцій та 
суперечностей, гострою нестачею ресурсів і надмірною нестійкістю соціальних 
показників та соціогуманітарної складової в тому числі. У зв’язку з цим зростають роль 
і вимоги до державної статистики та підприємств, її об’єктивності, компетентності та 
масштабності охоплення об’єктів спостереження, якості інформації і тощо. 

2. Діяльність щодо запобігання загрозам у соціогуманітарної складової 
економічної безпеки підприємств та відшкодування завданих збитків, пов’язаних із 
перевищенням граничних значень за певними показниками безпеки. 

3. Найважливіший структурний елемент механізму забезпечення економічної 
безпеки підприємств – діяльність підприємницьких структур з виявлення й 
убезпечення від внутрішніх і зовнішніх загроз для соціогуманітарної сфери. 

Тому ключова роль держави та підприємств полягає передусім у поданні вектора 
забезпечення економічної безпеки, системи узгоджених цілей, які б розділялися всіма 
суб’єктами господарювання як цілі здійснення власної соціогуманітарної та 
економічної діяльності. Базою таких регулятивних впливів виступає узгодження 
соціально-економічних інтересів підприємств. Саме узгодження інтересів є основою 
побудови механізму забезпечення соціальної безпеки підприємств, його 
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найважливішим принципом. 
Нині функціонування механізму забезпечення соціальної безпеки підприємств 

досить часто розглядається з погляду необхідності забезпечення економічного 
розвитку як найактуальнішого імперативу соціогуманітарної складової. 

Зазначимо також, що механізм забезпечення соціальної безпеки підприємств 
розглядають за такими рівнями: 

Стратегічний рівень. Полягає в ліквідації соціальних суперечностей або, 
щонайменше, їх локалізації та послабленні. Цей рівень характеризується виробленням 
системоформуючих соціально-економічних рішень підприємств, що відбиваються в 
стратегіях, перспективних програмах забезпечення соціальної безпеки та є основою 
побудови економічної безпеки підприємств. 

Тактичний рівень. Полягає у вирішенні завдань, пов’язаних із ліквідацією 
конкретних видів загроз або запобіганням їх впливу на соціальну сферу. Охоплює 
комплекс превентивних щодо зміцнення економічної безпеки підприємств заходів та 
ефективного управління соціогуманітарними складовими. 

Оперативний рівень. На цьому рівні функціонування механізму забезпечення 
соціальної безпеки підприємств має знаходити вираження в ліквідації наслідків загроз 
і негативних впливів, відшкодуванні завданих збитків. Цей рівень містить у собі 
комплекс оперативних заходів забезпечення безпеки соціогуманітарної сфери 
підприємницьких структур [2]. 

 

5. Висновки і перспективи подальших досліджень. 
 

Резюмуючи вище описане, слід відзначити, що забезпечення соціальної безпеки 
підприємств перетворюється у визначальний комплекс заходів, спрямованих на: 
запобігання всього спектру соціогуманітарних та економічних загроз економічної 
безпеки підприємства з погляду стану, поведінки та настроїв працівників; інтенсивне 
формування достойної заробітної плати як гаранта економічної стабільності на ґрунті 
розширення адаптаційних можливостей; охорони здоров’я як визначального 
соціального інституту; державний протекторат прожиткового мінімуму, який би 
забезпечував громадянам споживання на рівні простого відтворення; державні гарантії 
мінімальних заробітної плати, пенсій, виплат і забезпечення умов їхнього зростання, 
посилення тенденцій самозабезпечення працівників підприємств високої соціальної 
мобільності висхідного характеру. 
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