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АНОТАЦІЯ
Сучасні наукові дослідження вказують на той факт, що без 

належного механізму управління соціогуманітарними чинни-
ками економічної безпеки підприємств неможливо досягнути 
виходу з кризи, стабілізувати економічну ситуацію. У цьому 
контексті є досить актуальним формування структурних еле-
ментів розроблення стратегії соціогуманітарної компоненти 
економічної безпеки підприємств. 
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АННОТАЦИЯ
Современные научные исследования указывают на тот 

факт, что без надлежащего механизма управления социогу-
манитарными факторами экономической безопасности пред-
приятий невозможно достичь выхода из кризиса, стабилизи-
ровать экономическую ситуацию. В этом контексте весьма 
актуальным является формирование структурных элементов 
разработки стратегии социогуманитарной компоненты эконо-
мической безопасности предприятий.

Ключевые слова: экономическая безопасность предпри-
ятий, социогуманитарные факторы, управление социогумани-
тарными факторами, социогуманитарная компонента, страте-
гии социогуманитарной компоненты.

ANNOTATION
Modern scientific studies point to the fact that without a proper 

mechanism for managing socio-humanitarian factors of economic 
security at enterprises it is impossible to achieve a solution to the 
crisis, the stabilize economic situation. In this context, the forma-
tion of structural elements in the development of a strategy for the 
socio-humanitarian component at economic security of enterprises 
is very relevant.

Keywords: economic safety of enterprises, socio-humanitar-
ian factors, management of socio-humanitarian factors, socio-hu-
manitarian component, strategies of socio-humanitarian compo-
nent.

Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах турбулентності економічних процесів 
комплексний механізм управління соціогу-
манітарними чинниками є сукупністю різ-
них за природою способів цілеспрямованого 
впливу суб’єктів управління на їх діяльність 
та на фактори й чинники, від яких зале-
жить результат соціального розвитку підпри-
ємницьких структур, для досягнення цілей 
соціальної політики. Мусимо відзначити, що 
при цьому залежно від факторів соціогумані-
тарного управління, які можуть мати еконо-

мічну, соціальну, організаційну, політичну і 
правову природу, виокремлюють економічні, 
мотиваційні, організаційні, політичні, соці-
альногуманітарні та правові механізми, які 
формуються під впливом права та які мають 
застосовуватися у комплексі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання соціальних та гуманітарних чинників у 
системі економічної безпеки підприємств розгля-
дали Б. Андрушків, А. Баланда В. Захарченко, 
М. Єрмошенко, Е. Лібанова, Є. Лисицина, Г. Пас-
тернак-Таранушенко, С. Пирожкова, М. Флей-
чук, У. Щурко; зарубіжні дослідники: Д. Бекер, 
Ч. Волен, C. Гантінґтон, Л. Гончаренко, М. Грон-
дона, І. Ерліх, Р. Інґлгарт, Л. Коженьовскі, 
Р. Латов, Г. Моргентан, Е. Олейников, М. Пор-
тер, Дж. Райда, Дж. Свіні, В. Сенчагов, Л. Філ-
ліпс, М. Флейчук, В. Франчук та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Підвищення рівня ризи-
ків соціогуманітарної компоненти економічної 
безпеки підприємств вимагає від суб’єктів гос-
подарювання ефективного формування серед-
овища економічної безпеки, визначення та 
попередження основних факторів впливу на 
їх безпеку. У сучасних умовах розвитку недо-
статньо розкрито стратегічні вектори розвитку 
формування механізму управління соціогумані-
тарними чинниками економічної безпеки під-
приємств, адже проблеми власної економічної 
безпеки в контексті соціогуманітарної компо-
ненти виникають перед кожним підприємством 
не тільки в кризові періоди, а й під час роботи 
в стабільному економічному середовищі, комп-
лекс вирішуваних при цьому цільових завдань 
має істотну відмінність. 

Мета статті полягає у дослідженні страте-
гічних орієнтирів економічної безпеки підпри-
ємств в контексті соціогуманітрного виміру, 
розкритті особливостей формування механізму 
управління соціогуманітарними чинниками 
економічної безпеки підприємств, а також вио-
кремленні структурних елементів розроблення 
стратегії соціогуманітраної компоненти еконо-
мічної безпеки підприємств в умовах макроеко-
номічної нестабільності.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як би парадоксально це не звучало, управління 
соціогуманітарними чинниками, зважаючи на 
складність управління соціогуманітарним роз-
витком, являє собою багаторівневу систему еко-
номічної безпеки підприємств взаємопов’язаних 
механізмів різного характеру. Водночас досить 
складно виділити які-небудь «чисті» однорідні 
механізми, які не мали б однорідних механіз-
мів іншої природи (наприклад, були лише пра-
вовими без ознак мотиваційних, соціоальногу-
манітарних чи економічних). У таких умовах 
виділення механізмів за принципом однорід-
ності визначається наявністю провідних ознак. 

Із практичного погляду ефективність зміц-
нення економічної безпеки підприємств забез-
печується правильним вибором сукупності 
інструментів. Інструменти управління соціо-
гуманітарними чинниками – це специфічні 
засоби, знаряддя, за допомогою яких здійсню-
ється реалізація соціальних зобов’язань дер-
жави та підприємств [6].

У таких умовах функціонування важливим 
аспектом є формування ефективного органі-
заційно-економічного механізму управління 
даною науковою проблематикою. Механізм 
управління соціогуманітарними чинниками 
економічної безпеки підприємств – це сис-
тема організаційно-економічних і правових 
заходів щодо запобігання соціально-еконо-
мічним загрозам, що охоплює такі елементи, 
як: об’єктивний і всебічний моніторинг соці-
ально-економічної політики держави та під-
приємницьких структур для виявлення та про-
гнозування внутрішніх і зовнішніх загроз у 
соціальній сфері; вироблення гранично допус-
тимих значень соціально-економічних показ-
ників, недотримання яких призводить до 
нестабільності й соціальних конфліктів; діяль-
ність держави щодо виявлення та запобігання 
внутрішнім і зовнішнім загрозам у соціальній 
сфері економічної безпеки підприємств. Як 
основу механізму управління соціогуманітар-
ним складником економічної безпеки підпри-
мємств слід розглядати сукупність об’єктивних 
залежностей і зв’язків між явищами і проце-
сами соціально-економічного життя в їхньому 
саморозвитку та динаміці (рис. 1).

Вважаємо за доцільне акцентувати увагу 
на тому, що у структурі механізму управління 
соціогуманітарними чинниками економічної 
безпеки підприємств слід виокремити такі під-
системи в межах єдиного механізму: підсис-
тема самозабезпечення необхідних параметрів 
соціальної взаємодії і розвитку підприємств; 
підсистема державного регулювання стану соці-
альної безпеки підприємницьких структур.

У контексті досліджуваної проблематики 
можна стверджувати, що основними про-
блемними аспектами управління соціогума-
нітарними чинниками економічної безпеки 
підприємств є такі: високий рівень тіньової 
зайнятості; велика кількість економічно неак-

тивного населення працездатного віку; відста-
вання якості робочої сили від потреб сучасної 
економіки; дисбаланс між попитом та пропози-
цією робочої сили практично за всіма групами 
професій; суттєвий рівень безробіття серед 
молоді; низький рівень підприємницької ініці-
ативи громадян [4].

Звертаємо увагу на те, що в рамках даних 
наукових досліджень акцент треба зробити на 
тому, що соціогуманітарна компонента, спрямо-
вана на формування та зміцнення економічної 
безпеки підприємств, визначає такі вектори:

– створення умов для підвищення соціально-
економічної активності працівників, застосу-
вання сучасних мотиваційнихі стимулюючих 
механізмів високопродуктивної праці, які б 
сприяли посиленню спонукальних мотивів і 
стимулів активізації трудової діяльності, підви-
щенню заінтересованості працівників у кінце-
вих результатах, пошуку додаткових резервів 
підвищення зацікавленості працівників, поси-
ленню адекватності мотиваційних механізмів 
продуктивної праці динаміці та змісту соці-
ально-економічних перетворень підприємниць-
ких структру [7];

– забезпечення достатнього життєвого рівня 
кожного працівника на основі здійснення зва-
женої активної політики доходів, зменшення їх 
диференціації, запобігання бідності, обмеження 
соціального розшарування населення за рівнем 
доходів, стимулювання, формування стабіль-
ного платоспроможного попиту населення на 
основі самоствердження кожним працівником 
свого добробуту, мікросхеми своєї соціальної 
безпеки відповідно до власного трудового вне-
ску й міри соціально-економічної активності.

Водночас слід особливо наголосити, що 
функціонування механізму управління соціогу-
манітарних чинників економічної безпеки під-
приємств досить часто розглядається з погляду 
необхідності забезпечення економічного розви-
тку як найактуальнішого імперативу та пропо-
нується розглядати за такими рівнями:

– Стратегічний рівень. Полягає у ліквідації 
соціальних суперечностей або, щонайменше, їх 
локалізації та послабленні. Цей рівень харак-
теризується виробленням системоформуючих 
соціально-економічних рішень, що відбива-
ються в стратегіях, перспективних програмах 
забезпечення соціальної безпеки підприємств 
та є основою побудови економічної політики 
держави.

– Тактичний рівень. Полягає у вирішенні 
завдань, пов’язаних із ліквідацією конкретних 
видів загроз або запобіганням їх впливу на соці-
альну сферу підприємницьких структур. Охо-
плює комплекс превентивних заходів.

– Оперативний рівень. На цьому рівні функ-
ціонування механізму управління соціогумані-
тарних чинників економічної безпеки підпри-
ємств має знаходити вираження в ліквідації 
наслідків загроз і негативних впливів, відшко-
дуванні завданих збитків. Цей рівень містить 
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у собі комплекс оперативних заходів забезпе-
чення безпеки соціальної сфери [3].

Розвиток соціогуманітарної компоненти 
економічної безпеки підприємств в нинішніх 
умовах, на думку економістів, має базуватися 
передусім на: впровадженні у цю сферу інфор-
маційно-комунікативних технологій; модерніза-
ції, спрямованої на підвищення продуктивності 
праці в означеній сфері; мотивації, що сприяє 
подоланню негативних явищ; матеріалізації, що 
сприяє досягненню чітко визначених параметрів 
і показників соціогуманітарної компоненти; пев-
ному світогляді, який забезпечує надання нового 
бачення цілеспрямованої усвідомленої діяльності 
всіх складників соціогуманітарної сфери [1].

Основними напрямами діяльності щодо 
розв’язання окреслених завдань є: 

– поліпшення інституційного забезпечення 
функціонування соціогуманітарної сфери;

– вдосконалення законодавчого й організа-
ційно-правового забезпечення процесів форму-

вання та зміцнення єдиного соціогуманітарного 
простору;

– здійснення аналітико-прогнозного супро-
воду і моніторингу відповідних процесів на дер-
жавному, регіональному та місцевому рівнях;

– налагодження потужної системи інфор-
маційної підтримки, розвиток внутрішньо- та 
зовнішньополітичної інформаційно-комуніка-
тивних стратегій; 

– стимулювання міжрегіональної інтеграції 
та гармонійне поєднання загальнодержавних і 
регіональних інтересів [8].

Із практичного погляду для вдосконалення 
економічної безпеки підприємств у контексті 
соціогуманітарної ефективності необхідно, 
на нашу думку, здійснити низку практичних 
заходів, а саме: адаптувати вітчизняне зако-
нодавство до нових умов формування і реа-
лізації соціогуманітарної політики; прийняти 
низку законодавчих актів, що регламентують 
спільну діяльність приватних інвесторів і 
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- соціальні 
послуги; 
- інформація; 
- консультування, 
рекомендації; 
- спонукання, 
заохочення. 

правові: 
- права та правові 
титули; 
- права на приватні 
вимоги захист. 

економічні: 
- фінансові 
трансферти; 
- оподаткування; 
- страхування; 
- кредити та інші. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ВИМІРУ 

 Рис. 1. Структурно-логічна схема управління системою економічної безпеки 
підприємств у контесті соціогуманітарної компоненти

(авторська розробка)
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держави у сфері соціогуманітарного виміру; 
сприяти активній участі бізнес-співтовари-
ства; зорієнтувати державні й регіональні 
цільові програми в контексті соціогумані-
тарного виміру; створити умови щодо фор-
мування партнерами від соціогуманітарної 
сфери позитивного образу бізнесмена і корпо-
рації, які відіграють вагому роль у соціогу-
манітарному розвитку суспільства; поширити 
ринкові відносини на окремі сектори сфери 
соціогуманітарного чинника економічної без-
пеки підприємств [2]. 

У сучасних посттрансформаційних умовах 
більш детально нами сформовано етапи форму-
вання та реалізації стратегії соціогуманітарної 
компоненти економічної безпеки підприємств 
(рис. 2).

Неможливо залишити поза увагою те, що під 
час формування стратегічних векторів розви-
тку економічної безпеки підприємств у контесті 
зміцнення соціогуманітарної компоненти необ-
хідно включати такі складники: 

– діагностика кризових ситуацій соціогума-
нітарної сфери підприємницьких структур;

– поділ об’єктивних і суб’єктивних негатив-
них впливів на соціогуманітарну сферу підпри-
ємств;

– визначення переліку заходів щодо запо-
бігання загрозам економічної безпеки підпри-
ємств;

– оцінка ефективності планованих заходів 
із погляду нейтралізації негативних впливів на 
соціогуманітарну сферу; 

Рис. 2. Етапи формування та реалізації стратегії соціогуманітарної 
компоненти економічної безпеки підприємств 

(авторська розробка)

– оцінка ефективності пропонованих заходів 
щодо усунення загроз економічній безпеці під-
приємств соціогуманітарної компоненти [5].

Висновки. Досліджуючи дану наукову про-
блематику, вбачаємо за необхідне зазначити, 
що до основних пріоритетів соціогуманітарної 
політики підприємств слід віднести: соціальну 
політику підприємств зі створення умов для 
реалізації соціального потенціалу працівників, 
соціальну політику щодо розвитку соціальних 
відносин, соціальну політику, спрямовану на 
формування та забезпечення соціальної безпеки 
працівників.

У таких умовах практичними організацій-
ними заходами, що забезпечують реалізацію 
стратегії зміцнення економічної безпеки під-
приємств в контексті соціогуманітарної компо-
ненти, є:

1) створення координаційного центру соціо-
гуманітарної сфери на чолі з керівником орга-
нізації, оперативним органом якого є служба 
безпеки;

2) розроблення і затвердження наказом по 
підприємству нормативно-методичного забезпе-
чення соціогуманітарної стратегії;

3) ресурсне забезпечення і цільове викорис-
товування ресурсів для поліпшення соціогума-
нітарної компоненти [9].

Акумулюючи вищеописане, зазначимо, що 
пріоритетними напрямами соціогуманітарної 
та економічної політики в системі економіч-
ної безпеки підприємств, спрямованої на стале 
підвищення рівня доходів та якості життя 

` 
АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ 

КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

Вибір соціогуманітарних пріоритетів економічної безпеки підприємств 

Визначення мети, місії, напрямів та цільових пріоритетів Стратегії 

Досягнення порогових значень соціальних індикаторів підприємств 

Систематизація та оцінка загроз соціогуманітарної компоненти 
економічної безпеки підприємств 

Розробка та реалізація соціальних програм економічної безпеки підприємств 

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ 
КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

реалізація 
соціальної політики 

у сфері освіти 
підприємств 

реалізація соціальної 
політики у сфері охорони 

здоров’я підприємств 

реалізація соціальної 
політики у сфері соціально-

трудових відносин 
підприємств 
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працівників, має стати забезпечення конку-
рентоспроможності національного виробни-
цтва підприємств у матеріальній сфері завдяки 
випереджальному підвищенню продуктивності 
праці, поліпшенню організаційної та техноло-
гічної структур національної економіки.

Світові реалії і пов’язані з ними виклики 
роблять постійні корективи в національний 
соціогуманітарний процес. Пошук адекватних 
відповідей на зовнішні та внутрішні виклики 
й загрози має узгоджуватися з послідовною 
логікою еволюційного розвитку, що сприятиме 
виходу на принципово нові можливості всіх 
систем життєзабезпечення українського сус-
пільства. Отже, розбудова єдиного соціогумані-
тарного простору та фундаментальний прорив 
країни на новий рівень міжнародного позиці-
ювання є процесами взаємопов’язаними та вза-
ємозумовленими.

Серед напрямів подальших досліджень зазна-
ченої проблематики на особливу увагу, на нашу 
думку, заслуговують перспективи формування 
в Україні єдиного соціогуманітарного простору 
як ідентифікаційного середовища економічної 
безпеки підприємств.
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