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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення 

категорії «соціальна безпека». Конкретизовано визначення 
категорії «соціальна безпека». Обґрунтована необхідність у 
цілісній системі соціальної безпеки виділяти чотири рівні – на-
норівень (соціальна безпека особи); мікрорівень (соціальна 
безпека підприємства); мезорівень (регіональна соціальна 
безпека); макрорівень (національна соціальна безпека).

Ключові слова: соціальна безпека, національна безпека, 
рівні соціальної безпеки. 

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы современные подходы к опре-

делению категории «социальная безопасность». Обоснована 
необходимость в целостной системе социальной безопас-
ности выделять четыре уровня – наноуровень (социальная 
безопасность личности), микроуровень (социальная безопас-
ность предприятия); мезоуровень (региональная социальная 
безопасность), макроуровень (национальная социальная без-
опасность).

Ключевые слова: социальная безопасность, националь-
ная безопасность, уровни социальной безопасности.

ANNOTATION
In the paper the current approaches to the definition of the 

category of «social safety» are analyzes. The definition of “social 
security” is concretized. The need to allocate four levels of social 
security in an integrated system of social security (nano level (so-
cial security of man); micro level (social security of enterprise); 
meso (regional social security) and macro level (national social 
security) is proved. 

Key words: social security, national security, level of social 
security.

Постановка проблеми. Одним із основних 
мотивів діяльності людини і людського суспіль-
ства є потреба забезпечення безпеки. Розвиток 
і вдосконалення соціально-економічних систем 
не може повністю вирішити проблему безпеки, 
постійно виникають нові види небезпек, у тому 
числі і соціальні. Складна ситуація в національ-
ній соціально-економічній системі України сьо-
годні зумовлює нагальну потребу пошуку мето-
дів та способів забезпечення соціальної безпеки 
на всіх рівнях. Логічно, що лише розгляд всіх 
рівнів соціальної безпеки в цілісному комплек-
сі дасть можливість сформувати теоретичне під-
ґрунтя для управління процесом гарантування 
як цілісної соціальної безпеки в суспільстві, 
так і окремого її рівня.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Складність функціонування соціально-еконо-
мічної системи, забезпечення динамічного її 
розвитку і досягнення кінцевої мети відображає 
велика кількість наукових джерел, які присвя-
чені дослідженню проблем соціальної безпеки. 
Теоретичні та прикладні аспекти соціальної без-

пеки, різні рівні її забезпечення досліджувати 
такі економісти, як П.П. Антонюк [1], В.К. Ан-
тошкін [2; 3], О.Г. Білорус [5], Л. Весельська, 
О.І. Іляш [11], В.І. Куценко, Е.М. Лібанова, 
Є.Б. Ніколаев [16], О.О. Сиченко [22], В.А. Ску-
ратівський [23], А.А. Халецька [26], П.І. Шев-
чук [29]. З позицій комплексно підходу до 
вивчення соціально-економічного розвитку ре-
гіону з використанням моделей та методів оці-
нювання соціальної безпеки на регіональному 
рівні дослідження проведено О.І. Іляшем. Ме-
ханізми управління соціальною безпекою об-
ґрунтували О. Новікова, Н. Палій, С. Кучерук 
та інші. В науковій літературі в публікаціях 
О. Мельниченко, О. Ілляш, О. Яременко дослі-
джено організаційно-правове забезпечення соці-
альної безпеки з орієнтацією на аналіз ефектив-
ності соціальної політики. Проте, незважаючи 
на різностороннє дослідження соціальної без-
пеки, окреслена проблема потребує подальшого 
наукового дослідження.   

Метою статті є науковий аналіз та конкрети-
зація суті соціальної безпеки та її рівнів.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Соціальна безпека як окремий важливий 
складник національної безпеки «виникає як 
соціальний феномен у процесі розв’язання су-
перечності між такою об’єктивною реальністю, 
як небезпека, і потребою соціального індивіду-
ума, соціальних груп і спільнот запобігти їй, 
локалізувати чи усунути наслідки небезпеки, 
реалізувавши свої соціальні інтереси найадек-
ватнішими засобами» [13, с. 191]. Заважимо, 
що більшість науковців обґрунтовує соціаль-
ну безпеку як складник національної безпеки 
[22; 23], проте при цьому, на наш погляд, не-
коректно стверджувати, що «соціальна безпека 
національної економіки є однією з основних 
складових частин суспільно-економічної ситуа-
ції країни» [28, с. 72], оскільки стан соціальної 
безпеки національної економіки є важливою 
характеристикою суспільно-економічної ситуа-
ції країни. 

Сьогодні в Україні основними тенденціями 
формування системи соціальної безпеки є «роз-
роблення адекватного методологічного апарату 
супроводження функціонування системи забез-
печення соціальної безпеки національної еко-
номіки; визначення чіткого переліку постійно 
діючих на систему забезпечення соціальної без-
пеки національної економіки факторів зовніш-
нього і внутрішнього середовища; систематиза-Д
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ція, опрацювання та узагальнення існуючих у 
цій сфері наукових розробок та проведення до-
сліджень із питань, які раніше не були предме-
том наукового пошуку, але є актуальними для 
створення сприятливих умов побудови системи 
забезпечення соціальної безпеки національної 
економіки, та розроблення на цій основі відпо-
відного термінологічного апарату; становлення 
дієвої організаційної структури та розроблен-
ня адекватного нормативно-правового супрово-
дження функціонування системи забезпечення 
соціальної безпеки національної економіки в 
Україні» [27, с. 250–251].

У сучасній науковій літературі є різноманіт-
ні трактування соціальної безпеки. Так, Г. Пас-
тернак-Таранушенко трактує соціальну безпеку 
як  різновид безпеки, що базується на психо-
логічному стані населення  країни [17, с. 52]. 
Вузько трактують соціальну безпеку Є.А. По-
дольська і П.О. Назаркін, які під соціальною 
безпекою розуміють «комплекс заходів і тех-
нологій, які спрямовані на збереження і роз-
виток існуючої у державі соціальної системи» 
[20, с. 21]. О.О. Сиченко вважає, що «у най-
загальнішому розумінні соціальна безпека – це 
стан гарантованої правової та інституційної за-
хищеності життєво важливих соціальних інтер-
есів людини, суспільства і держави від зовніш-
ніх та внутрішніх загроз» [22, с. 35]. Соціальна 
безпека досягається тоді, коли забезпечується 
нормальний рівень життя населення, що відо-
бражає ступінь задоволення матеріальних і ду-
ховних потреб людини, який характеризується 
розміром реальних доходів у розрахунку на лю-
дину, обсягом економічних благ, що спожива-
ється людиною, стабільними цінами економіч-
них благ, забезпеченістю житлом, доступністю 
освіти, медичного, культурного обслуговуван-
ня, екологічної безпеки тощо [2, с. 95].

Т.А. Шахматова пропонує використовувати 
поняття «соціальна безпека національної еко-
номіки» як симбіоз понять «соціальна безпека» 
та «національна економіка», під якою варто 
розуміти «забезпечений державою у  процесі 
управління національною економікою суспіль-
но-економічний стан, за якого забезпечується 
нормальний рівень життя населення й умо-
ви функціонування та взаємодії підприємств, 
установ, організацій, домогосподарств та інших 
соціальних груп як на мікро-, так і на макро-
рівні, мінімізуються загрози їхньому існуванню 
і забезпечується зростання рівня  людського та 
економічного потенціалу країни, що здійсню-
ється на основі відповідних правових норм за 
допомогою економічних і політичних інстру-
ментів» [28, с. 76]. На наш погляд, тут доціль-
но використовувати замість поняття «соціальна 
безпека національної економіки» поняття «соці-
альна безпека соціально-економічної системи». 

Сформульовані науковцями підходи до трак-
тування суті соціальної безпеки можна по суті 
охарактеризувати або з позицій стану захищенос-
ті інтересів соціальних суб’єктів (людини і сус-

пільства), або з позицій конкретної дії держави, 
спрямованої на захист соціальних інтересів та 
потреб. Такі концептуальні підходи до соціаль-
ної безпеки Р.П. Підлипна називає статичним 
(традиційним) і наслідковим [19, с. 97], а В. Го-
рин – ситуаційним і управлінським [6, с. 70].

На нашу думку, розуміння соціальної без-
пеки повинно поєднувати як мету, так і всі 
основні складники цього поняття. Відповідно 
під соціальною безпекою ми розуміємо склад-
ну багатофакторну категорію, яка характеризує 
стан захищеності соціальних інтересів людини, 
суб’єктів господарювання, суспільства і дер-
жави, що, з одного боку, відображає здатність 
протистояти дестабілізуючій дії різноманітних 
зовнішніх і внутрішніх чинників, що створю-
ють реальну загрозу стабільності у суспільстві, 
тобто загрозу виникнення соціальної напруже-
ності, а з іншого боку – забезпечується (гаран-
тується) системою соціального захисту і зріліс-
тю соціальних інститутів у суспільстві.

У сучасній науковій літературі існують різ-
номанітні підходи до дослідження соціальної 
безпеки. На думку економістів, можна виокре-
мити чотири напрями або рівні дослідження со-
ціальної безпеки:

– вертикальний – містить розгляд соціальної 
безпеки держави з позиції окремих елементів 
ієрархічної структури. Він ґрунтується на необ-
хідності забезпечення формування та розвитку 
соціальної безпеки на регіональному, тобто мі-
кроекономічному рівні. За цим напрямом соці-
альна безпека держави забезпечується соціаль-
ною безпекою регіонів, окремих територій;

– горизонтальний – зосереджує увагу на 
функціональній структурі соціальної безпеки, 
яка включає в себе трудовий потенціал, соці-
альну сферу, ринок праці і зайнятості населен-
ня, міграційну безпеку;

– моністичний – характеризує головні на-
прями забезпечення соціальної безпеки щодо 
вирішення проблеми тіньової економіки, ко-
рупції тощо; 

– зовнішньоекономічний (соціально-психо-
логічний) – характеризує ступінь захисту жит-
тєво важливих інтересів соціальних одиниць на 
макро- і мікрорівні. Цей напрям включає в себе 
збереження і розвиток людського потенціалу, 
стимулювання діяльності, соціалізації, життє-
забезпечення [1, с. 214].

Такий підхід до класифікації напрямів до-
слідження має право на існування, проте, на 
наш погляд, важливо конкретизувати рівні до-
слідження.

Сучасна наукова думка розширює поняття 
безпеки за напрямами: від національної безпеки 
до безпеки груп і окремих осіб; від національ-
ної безпеки до системи міжнародної безпеки; 
від винятково військової безпеки до невійсько-
вої – політичної; економічної, соціальної тощо. 
Сьогодні поняття «безпека» виходить за межі 
національних економік, в науковий обіг вво-
дяться та вивчаються поняття «глобальна без-
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пека» та «міжнародна безпека», аналізується 
взаємозв’язок цих понять із національною без-
пекою та безпекою нижчих рівнів – регіональ-
ною, локальною (безпекою підприємства), інди-
відуальною. Міжнародна безпека є складником 
глобальної безпеки, яка відображає мегарівневі 
умови співіснування інституційних структур, 
за яких кожен член світової спільноти має мож-
ливість вільно обирати і здійснювати свою стра-
тегію розвитку відповідно до принципів гло-
балізації. Безпека функціонування і розвитку 
економічної системи передбачає взаємозв’язок 
національної безпеки (макрорівень), регіональ-
ної безпеки (мезорівень), локальної безпеки 
(мікрорівень) та індивідуальної безпеки (нано-
рівень), де визначальною стає безпека окремої 
людини.

В економічній літературі є й інші підходи 
до розуміння рівнів безпеки Так, Б.О. Язлюк 
вважає, що необхідно виокремлювати три вза-
ємозалежні горизонтальні рівні безпеки та її 
забезпечення, такі як забезпечення (гаранту-
вання) безпеки особистості; забезпечення (га-
рантування) безпеки суспільства; забезпечення 
(гарантування) безпеки держави [31, с. 151], 
які він графічно моделює у вигляді конкретних 
взаємозв’язків. Такої позиції притримуються й 
інші економісти [16, с. 400; 22, с. 36]. Зокре-
ма, Є.Б. Ніколаєв констатує, що ці три рівні 
відображають специфічні параметри і ситуації 
функціонування соціально-економічної систе-
ми, такі як 1) соціальна безпека держави – за-
йнятість і ринок праці, безробіття, екологічна 
та техногенна безпека, епідеміологічна ситуа-
ція, демографічна ситуація, трудова міграція, 
соціально-трудові відносини; 2) соціальна без-
пека суспільства – соціальне середовище і со-
ціальне страхування, гендерна політика, за-
побігання і розв’язання трудових конфліктів, 
боротьба з бідністю, ентонаціональні та релігій-
ні відносини, виховання патріотизму; 3) соці-
альна безпека людини (якість і рівень життя) 
[16, с. 400]. 

На макро- і мікрорівнях соціальної безпеки 
зупиняється О. Білоус, який під соціальною 
безпекою розуміє «надійну захищеність життє-
во важливих інтересів соціальних суб’єктів на 
макро- та мікрорівнях, збереження і розвиток 
людського потенціалу, підтримку ефективного 
стимулювання діяльності людей, систем їхньої 
соціалізації та життєзабезпечення, невмиру-
щих цінностей, моральності [5, с. 224]. 

Проте такі підходи не враховують регіональ-
ний і локальний рівні як ієрархічні рівні як 
безпеки загалом, так і соціальної безпеки. На 
наш погляд, соціальна безпека – це широке 
поняття, яке включає в себе комплекс заходів 
щодо соціального захисту всіх ланок і суб’єктів 
господарювання економічної системи, починаю-
чи від громадянина, підприємств і закінчуючи 
державою. У процесі дослідження соціальної 
безпеки необхідно враховувати ієрархічну де-
композицію, яка обґрунтовує взаємозалежність 

окремих її рівнів. В основу формування ієрар-
хії рівнів соціальної безпеки покладено ступінь 
ідентичності та протилежності інтересів на 
кожному рівні і необхідність механізмів їх ви-
рішення найбільш прийнятним шляхом.

Тому соціальну безпеку у суспільстві доціль-
но розглядати на таких рівнях, як нанорівень 
(соціальна безпека особи); мікрорівень (соці-
альна безпека підприємства); мезорівень (регіо-
нальна соціальна безпека); макрорівень (націо-
нальна соціальна безпека).

У науковій літературі сьогодні виникають 
нові напрями дослідження соціальної безпеки. 
Так, Є. Жадан досліджує соціальну безпеку 
міста, під якою розуміє «стан захищеності гро-
мадянина та міста загалом, що досягається си-
нергічною єдністю зусиль держави, населення 
та самоврядних органів у напрямі ідентифіка-
ції та зменшення загроз стабільності розвитку 
соціально орієнтованого міста» [7, с. 12]. А.А. 
Халецька розглядає соціальну безпеку міста як 
важливий продуктивний чинник, який впливає 
на ефективність місцевої економіки і здатний її 
підвищити [26]. Цю позицію поділяє В.Н. Під-
гірна, проте вона, на наш погляд, помилково 
стверджує, що соціальна безпека міста є прі-
оритетним складником національної безпеки 
України [18]. Соціальна безпека міста як тери-
торіального утворення може розглядатися як 
складник регіональної соціальної безпеки. 

Складником регіональної соціальної безпе-
ки, на наш погляд, доцільно вважати соціальну 
безпеку сільських територій, під якою В.Д. Зе-
ліско розуміє «такий стан їх економічної без-
пеки, що в змозі захистити соціальні інтереси 
сільського населення та сприяти сталому розви-
тку сільської соціальної інфраструктури, базо-
вих систем життєзабезпечення у відповідності 
до потреб науково технічного прогресу із збере-
ження навколишнього середовища» [9, с. 23].

Соціальна безпека залежить від соціальної 
політики держави, яка є гарантією захищенос-
ті соціальних інтересів особи, суб’єктів господа-
рювання, суспільства та держави (на національ-
ному та регіональному рівнях) від внутрішніх і 
зовнішніх загроз. Забезпечення (гарантування) 
соціальної безпеки на всіх рівнях є пріоритет-
ним завданням соціальної політики держави. 

З огляду на ієрархічну декомпозицію соці-
альної безпеки в науковій літературі найбільше 
наукових публікацій стосується дослідження 
соціальної безпеки на рівні держави та на рівні 
окремої людини (населення), а також на регі-
ональному рівні. Значно менше досліджується 
соціальна безпека на рівні суб’єктів господарю-
вання. 

Соціальна безпека держави як складник на-
ціональної безпеки визначається як «стан за-
хищеності життєво важливих інтересів особи, 
суспільства і держави від внутрішніх та зо-
внішніх загроз» [1, с. 214].  Таку ж позицію 
відстоюють Н. Коленда [12, с. 142], С.Л. Во-
робйов, Т.П. Крупельницька та А.І. Сухору-
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ков [25, с. 52], звертаючи увагу, що соціаль-
на безпека, з одного боку, визначається рівнем 
соціального захисту і соціальної політики, які 
спрямовані на попередження соціальної напру-
женості у суспільстві, а з іншого – відображає 
і характеризує результативність і ефективність 
соціального захисту.

На думку В.А. Гошовської, існує тісний ор-
ганічний зв’язок між соціальною безпекою, з 
одного боку, і соціальним розвитком і соціаль-
ними відносинами – з іншого. Автор слушно 
зауважує, що без наявності розвинених соці-
альних відносин не може бути стабільної соці-
альної безпеки людини чи суспільства, а соці-
альна безпека відображає значною мірою рівень 
зрілості процесів соціального, суспільного роз-
витку [24, с. 71].

Фактично більшість визначень соціальної 
безпеки на макрорівні стосується, з одного 
боку, стану та рівня захищеності соціальних 
інтересів людини і суспільства, а з іншого – ре-
зультативності та ефективності заходів соціаль-
ної політики (соціального захисту), яка є гаран-
тією захисту інтересів людини і суспільства у 
соціальній сфері.

Соціальна безпека регіону, особливості її за-
безпечення, важливість економічного складни-
ка зумовили дослідження соціальних загроз і 
проблем на рівні регіону через призму соціаль-
но-економічної безпеки регіону [2; 30], яка є 
«наслідком сукупного впливу зовнішніх і вну-
трішніх умов і ресурсів, що забезпечують сталий 
розвиток суспільства і підвищення якості жит-
тя його членів. Її складники сприяють ефектив-
ному динамічному зростанню, здійсненню на-
лежної реструктуризації галузей, їх здатності 
задовольняти потреби суспільства, держави, ін-
дивіда, забезпечувати конкурентоспроможність 
на зовнішніх і внутрішніх ринках, що гарантує 
захист від різного роду ризиків, загроз і втрат» 
[2, с. 98]. Соціально-економічна безпека регіо-
ну – це такий стан регіону, за якого «наявні 
можливості захисту його території від негатив-
ного впливу зовнішніх і внутрішніх дестабілі-
зуючих факторів та сталого, стійкого розвитку, 
у якому базову роль відіграють 1) фундамен-
тальна економічна основа (регіональна еконо-
міка); 2) правовий захист прав і свобод люди-
ни, соціальних інтересів особи і забезпечення 
соціальних стандартів та гарантій» [3, с. 20]. 
Соціально-економічна безпека на рівні регіону 
забезпечується і гарантується лише за умови, 
що враховуються інтереси всіх суб’єктів регіо-
нального розвитку: бізнесу, галузей, міст, райо-
нів і населення.

Кожний часовий період формування соціаль-
ної безпеки регіону має свої особливості плану-
вання та організації, зокрема, сьогодні до таких 
особливостей віднесемо забезпечення територі-
альних інтересів населення (із врахуванням за-
гроз у східних регіонах України); подолання 
загроз суб’єктивно-функціонального порядку, 
які зумовлені прорахунками регулювання; по-

силення загроз впливу інтеграційних та глоба-
лізаційних процесів, що вимагає розроблення 
відповідних заходів стабілізації на рівні регіо-
нальної політики [8, с. 36].

Соціально-економічний механізм господа-
рювання в країні, який є основою економіч-
ної, а відповідно і національної безпеки, фор-
мує рівень соціальної безпеки як у країні, так 
і в регіонах. Регіональний підхід до досліджен-
ня соціальної безпеки має важливе значення, 
оскільки регіони в Україні характеризуються 
різним рівнем соціально-економічного розви-
тку, що безпосередньо відображається на рівні 
соціальної безпеки. Разом із тим регіональна 
соціальна безпека відображає як соціальну по-
літику держави загалом, так і регіональну со-
ціальну політику. Чинниками, що зумовлюють 
необхідність активізації соціальної політики в 
сучасних умовах у регіонах, є низькі показни-
ки рівня і якості життя населення, низькі міс-
ця України в рейтингах за індексом людського 
розвитку, демографічна криза, високий рівень 
тінізації відносин у соціальній і трудовій сфе-
рах, значне розшарування населення за рівнем 
доходів [8, с. 79].

Дослідження стану соціальної безпеки на 
рівні підприємства в сучасному ринковому не-
стабільному середовищі є також надзвичайно 
важливим. Таке дослідження має «здійснюва-
тись із метою забезпечення стійкої діяльності 
підприємства, мінімізації втрат і збереження 
контролю над його власністю, а також для за-
безпечення задоволення матеріальних і немате-
ріальних потреб працівників та реалізації ін-
тересів підприємства» [1, с. 215].

В економічній літературі є теоретичні під-
ходи, згідно з якими соціальна безпека під-
приємства розглядається як функціональний 
складник економічної безпеки [15; 21], оскіль-
ки саме соціальна безпека на мікрорівні гаран-
тує працівникам підприємства належний рівень 
доходів та їх зростання, а також гідні умови 
праці та відпочинку. І.В. Венглюк вважає, що 
соціально-економічна  безпека  підприємства – 
це «стан підприємства, за якого забезпечуєть-
ся  ефективне використання матеріальних та 
нематеріальних ресурсів підприємства, збере-
ження та розвиток людського потенціалу з ме-
тою  подальшого соціального та економічного 
розвитку з урахуванням можливих загроз за-
для їх уникнення» [4, с. 228]. Деякі науковці 
підходять до соціальної безпеки підприємства 
через призму профспілкових угод, колективних 
договорів, партнерських відносин між праців-
никами і керівництвом підприємства, які ви-
значають соціальний захист працівників і рі-
вень соціальної безпеки та реалізують інтереси 
підприємства [14, с. 70]. О.І. Іляш пропонує 
розуміння соціальної безпеки підприємства як 
стану взаємозв’язку людських,  корпоратив-
них ресурсів і підприємницьких можливостей, 
за якого гарантується найбільш ефективне ви-
користання персоналу для стабільного його 
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функціонування та динамічного соціального 
розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім 
негативним загрозам [11, с. 58].

Загалом серед науковців відсутній єди-
ний підхід до розуміння соціальної безпеки 
суб’єктів господарювання, проте більшість ви-
значень стосується (як і на макрорівні) або 
стану захищеності підприємства від зовнішніх 
та  внутрішніх загроз, або системи соціально-
економічних заходів, які здійснюються на під-
приємстві і спрямовані на забезпечення гідних 
доходів працівників, прийнятних умов праці і 
відпочинку та підвищення рівня життя. 

Дослідження соціальної безпеки людини є 
також важливим, оскільки «мірилом соціаль-
ної безпеки є індивід і можливість його гідно-
го існування, вільного розвитку і забезпечення 
його ієрархічних потреб як умови такого розви-
тку» [22, с. 37]. Д.В. Зеркалов вважає, що «со-
ціальна безпека являє собою стан захищеності 
особистості, соціальної групи, спільноти від за-
гроз порушення їх життєво важливих інтересів, 
прав, свобод», при цьому він звертає увагу, що 
соціальна безпека є дуже важливим складни-
ком національної безпеки [10, с. 4]. «Соціальна 
безпека людини, – стверджує П.І. Шевчук, – 
це певний стан життєдіяльності, убезпечений 
комплексом організаційно-правових та еконо-
мічних заходів, спрямованих на реалізацію со-
ціальних інтересів, формування сприятливої 
демографічної ситуації, збереження генофонду 
держави і трансформацію трудових ресурсів 
відповідно до ринкових вимог» [29, с. 108]. 
В.А. Гошовська зауважує, що соціальна безпе-
ка як людини, так і суспільства визначається 
зрілістю соціальних відносин у суспільстві, ста-
ном соціального захисту та рівнем соціальної 
безпеки у суспільстві [24, с. 71].

Висновки. Отже, соціальна безпека є багато-
рівневою системою. Ми погоджуємося з думкою 
Н.М. Крауса, який стверджує, що соціальна 
безпека як система на сучасному етапі розви-
тку не є цілісною, організованою, керованою, 
здатною пристосовуватися до змін зовнішнього 
середовища [13, с. 191]. Соціально-економічна 
нестабільність, зростання соціальної напруже-
ності в українському суспільстві свідчать про 
низький рівень забезпечення соціальної безпе-
ки у суспільстві, причому на всіх її рівнях. Це 
вимагає посилення державного регулювання як 
економічної, так і соціальної сфери, оптиміза-
ції державного управлінського  апарату, розро-
блення науково обґрунтованої стратегії соціаль-
но-економічного розвитку. Саме від вирішення 
соціальних проблем на всіх рівнях соціальної 
безпеки – від макрорівня до нанорівня – зале-
жить рівень соціальної стабільності у суспіль-
стві, якісний рівень життя населення, а також 
створення реальних передумов для подальшого 
економічного розвитку. 
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