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THE STRATEGIC MODEL OF ENSURING OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY
OF THE STATE IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES

У статті розроблено стратегічну модель забезпечення соціально�економічної безпеки дер�
жави в умовах сучасних викликів. Зокрема, охарактеризовано передумови побудови страте�
гічної моделі забезпечення соціально�економічної безпеки в Україні. Показано, що в даний час
соціально�економічна безпека безпосередньо пов'язана зі зростаючою поліваріантністю со�
ціально�політичних процесів, що породжує широкий спектр якісно нових викликів і загроз. Со�
ціально�економічна безпека являє собою складне системне явище, у складі якого виділяються
різні її види, що реалізуються за допомогою різних, іноді різновекторних заходів, оскільки кон�
кретні параметри соціально�економічна безпека країни є похідними від реально здійснювано�
го політичного і економічного курсу. Виокремлено складові стратегічної моделі забезпечення
соціально�економічної безпеки. Підкреслено, що, виходячи з синергетичного підходу, страте�
гічна модель забезпечення соціально�економічної безпеки може бути визначена: як відтворення
і підтримка динамічно стійкого стану по відношенню до різного роду загроз і викликів; в якості
діяльності, спрямованої на захист від внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечення таких
внутрішніх і зовнішніх умов існування держави, які гарантують можливість стабільного всебічно�
го прогресу суспільства і громадян. Визначено ключові характеристики функціональної стра�
тегічної моделі державно�правового забезпечення соціально�економічної безпеки: вона за�
безпечує функціонування системи більш високого рівня — правового забезпечення соціально�
економічної безпеки; вона має ряд особливостей, що відрізняють її від інших моделей дер�
жавно�правового забезпечення безпеки держави; вона має самостійну субстратну складову
(адміністративно�правові норми), а також організаційну складову (системи державних органів
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні історично склалася неоднорідність со�

ціально�економічного простору, що значно впливає на

стратегію і тактику державно�правового механізму за�

безпечення соціально�економічної безпеки. Слід відзна�

чити, що загрози такій безпеці позакризових періодів,

що існують у формі протиріч у соціокультурному про�

сторі, можуть бути інтерпретовані як невід'ємний фак�

тор суспільного розвитку. У цьому контексті слід ви�

знати, що сучасні уявлення про систему безпеку базу�

ються на принципово різних парадигмах суспільного

ладу. Основа першої — це визнання суспільства як ста�

більної соціальної системи, яка розвивається від поряд�

ку до інтеграції, другий — визнання суспільства як

змінюється соціальної системи, яка неможлива без

конфліктів і дезінтеграції. Вищенаведене обумовлює

актуальність обраної теми дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останніми роками багато вчених і практиків Украї�

ни, а також ближнього і далекого зарубіжжя, зокрема,

спеціальної компетенції), функціональну складову (реалізує регулятивну і контрольну функції)
і субстанціональну складову (сукупність охоронюваних національних інтересів держави); вона
має ознаки адаптивності до змін об'єктивної реальності і стійкості (консерватизму) до детерм�
інуючих впливів суб'єктивного характеру; їй притаманна дисипативність; вона візуалізується у
вигляді державно�правових відносин, що виникають у сфері соціально�економічної безпеки.

The strategic model of ensuring of the social and economic security of the state in the face of
modern challenges is developed in the article. In particular, the prerequisites for building of s strategic
model of ensuring of the social and economic security in Ukraine are described. It is shown that
currently social and economic security is directly related to the growing polyvariance of social and
political processes, which gives rise to a wide range of qualitatively new challenges and threats. The
social and economic security is a complex systemic phenomenon, which distinguishes its various
types, implemented through various, sometimes different, events, since the specific parameters of
the country's social and economic security are derived from the actual political and economic course.
The components of the strategic model of ensuring of the social and economic security are
highlighted. It is emphasized that, based on a synergistic approach, a strategic model of ensuring of
the social and economic security can be defined as the reproduction and maintenance of dynamically
sustainable conditions in relation to various kinds of threats and challenges as activities aimed at
protecting against internal and external threats; ensuring of such internal and external conditions
for the existence of the state, which guarantee the possibility of stable comprehensive progress of
society and citizens. The following key characteristics of the functional strategic model of state and
legal provision of the social and economic security are identified: it ensures functioning of a higher
level system — legal provision of social and economic security; it has a number of features that
distinguish it from other models of state legal security; it has an independent substrate component
(administrative and legal norms), as well as an organizational component (systems of public
authorities of special competence), a functional component (implements regulatory and control
functions) and a substantive component (a set of protected national interests of the state); it has
signs of adaptability to changes in objective reality and stability (conservatism) to determinative
influences of a subjective nature; it is characterized by discipline; it is visualized in the form of state
and legal relations arising in the field of social and economic security.

Ключові слова: стратегічна модель, соціально�економічна безпека, сучасні виклики, державно�правові

відносини.

Key words: strategic model, social and economic security, modern challenges, state�legal relations.

такі: О.П. Євсюков [1], В.І. Куценко [2], О.І. Ковтун [4]

та ін., присвячували свої праці питанням забезпечення

соціально�економічної безпеки.

Однак питання розробки та впровадження дієвої

стратегічної моделі забезпечення соціально�економіч�

ної безпеки держави в умовах сучасних викликів все ще

потребують подальшого опрацювання.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою роботи є розробка стратегічної моделі за�

безпечення соціально�економічної безпеки держави в

умовах сучасних викликів.

Для досягнення поставленої мети у роботі ставлять�

ся та вирішуються наступні завдання:

— охарактеризувати передумови побудови страте�

гічної моделі забезпечення соціально�економічної без�

пеки в Україні;

— виокремити складові стратегічної моделі забез�

печення соціально�економічної безпеки;

— визначити клбчові характеристики функціональ�

ної стратегічної моделі державно�правового забезпе�

чення соціально�економічної безпеки.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Варто особливо відмітити, що державно�правове

забезпечення соціально�економічної безпеки корелює

з соціокультурним простором, в якому вона реалізуєть�

ся, зокрема публічно�правовими засобами. На цій

підставі можемо наполягати, що діяльність у сфері дер�

жавно� і публічно�правового забезпечення соціально�

економічної безпеки повинна бути співвіднесена з кон�

кретним рівнем соціально�економічного розвитку окре�

мих українських регіонів (у значенні територій), етніч�

ним складом населення, різними культурними і релігій�

ними традиціями, ментальністю різних соціальних груп,

а також їх рівнем правосвідомості. Очевидно, що ця об�

ставина передбачає звернення до певною мірою оціноч�

них категорій, пов'язаних із проблемами узгодження

ціннісних орієнтирів в питаннях забезпечення соціаль�

но�економічної безпеки, власне, до категорії "модель"

Отже, соціально�економічна безпека в методологічно�

му аспекті визначається поглядом на характер суспіль�

них процесів, необхідність наявності або відсутність

конфліктів, їх особливості та роль в суспільстві. Сучас�

ний етап розвитку українського суспільства характери�

зується як самоорганізацією, так і дезорганізаційними

процесами, що детермінує значимість розробки і вдос�

коналення правових ціннісних орієнтирів в умовах не�

визначеності і нестабільності. Це зумовлює необхідність

застосування не тільки соціокультурного підходу, а й

принципово нових методологічних підстав формування

правових основ забезпечення соціально�економічної

безпеки, насамперед, методології синергетики [1; 3].

Нині соціально�економічна безпека безпосередньо

пов'язана зі зростаючою поліваріантністю соціально�

політичних процесів, що породжує широкий спектр як�

існо нових викликів і загроз. Соціально�економічна без�

пека являє собою складне системне явище, у складі яко�

го виділяються різні її види, що реалізуються за допо�

могою різних, іноді різновекторних заходів, оскільки

конкретні параметри соціально�економічна безпека

країни є похідними від реально здійснюваного політич�

ного і економічного курсу [1; 2].

Система, як загальновизнано в філософії, являє

собою безліч елементів, що знаходяться у відносинах і

зв'язках між собою, утворюють певну цілісність, єдність.

Так, у роз'єднаному стані частини скільки�небудь склад�

ного організму мають життєздатністю або нескінченно

малої, або настільки зниженою, що сума її величин, якби

її вдалося чисельно висловити, була б, звичайно, наба�

гато менше величини, що відповідає цілому.

У силу того, що закономірності і тенденції розвитку

української економіки характеризуються нелінійністю,

то в рамках синергетичного підходу вони можуть бути

інтерпретовані як безперервна зміна стану системи за�

безпечення соціально�економічна безпека від хаосу до

порядку. Очевидно, що в метою уточнення керуючих па�

раметрів і моделі забезпечення соціально�економічної

безпеки необхідна відповідна методологічна основа, що

дозволяє розкрити феномен безпеки в його структур�

ної динаміці з обов'язковим урахуванням процесів ди�

сипації, флуктуації і біфуркації [1; 5].

Державно�правове забезпечення соціально�еконо�

мічної безпеки може аналізуватися з позиції протиставлен�

ня рівноважного стану системи її структурних змін з при�

сутністю протиріч — загроз (як в явній, так і в латентній

формі). Методологічну цінність у вивченні антиномій по�

дібного порядку підсилює синергетичний науковий на�

прям. З точки зору деяких вчених застосування синерге�

тичної парадигми до аналізу питань, безпосередньо по�

в'язаних із забезпеченням безпеки, у т. ч. соціально�еко�

номічної, у достатній мірі відповідає сучасним реаліям.

Виходячи з синергетичного підходу, стратегічна

модель забезпечення соціально�економічної безпеки

може бути визначена:

— по�перше — як відтворення і підтримка динаміч�

но стійкого стану по відношенню до різного роду за�

гроз і викликів;

— по�друге — в якості діяльності, спрямованої на

захист від внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечення

таких внутрішніх і зовнішніх умов існування держави,

які гарантують можливість стабільного всебічного про�

гресу суспільства і громадян [1—4].

Відзначимо, що в силу відкритості системи забез�

печення соціально�економічної безпеки, активної взає�

модії її із зовнішнім середовищем, стан стаціонарності,

стійкої рівноваги, їй не властиво. Справа в тому, що без�

пеці за своєю природою притаманний стан динамічної

(нестійкої) рівноваги, за якої відбувається трансформа�

ція параметрів системи, у т. ч. з огляду на неконтрольо�

ваний розвиток загрозоутворюючих факторів; це тягне

за собою подальші зміни в усій сукупності елементів,

зокрема моделі щодо її підтримки.

Не викликає сумніву те, що синергетичний потенціал

державно�правового забезпечення соціально�економі�

чної безпеки сконцентрований у державі як суб'єкта

управління, синергетичний заряд якого обумовлений

цілями інтеграції. Слід зауважити, що ряд існуючих про�

блем соціально�економічної безпеки може бути обумов�

лений не цілком коректним розумінням сутності держа�

ви. Справа в тому, що у вітчизняному науковому мис�

ленні досі превалює підхід, за якого державу ототож�

нюють або із знаряддям (машиною) панівного класу, або

з поведінкою і діями керівної ланки державного апара�

ту (можновладців). У цьому контексті можна дійти важ�

ливого висновку, згідно з яким відчуження останніх від

суспільства екстраполюється на державу, і воно теж у

свідомості всіх стає самодостатнім без суспільства і

багатьох структур, які його складають [1; 5].

Складність, багатогранність і поліфункціональність

системи забезпечення соціально�економічної безпеки

утворюють зв'язок з міждисциплінарними методами

ситуаційного аналізу й імітаційного моделювання, по�

тенціал якого дає можливість не тільки виявити пріори�

тети цілей і спрямованості діяльності щодо забезпечен�

ня такої безпеки на різних рівнях, а й сприяє формуван�

ню цілісної концепції державно�правового забезпечен�

ня соціально�економічної безпеки. Зокрема, принцип

моделювання передбачає дослідження реальних систем

і процесів різної природи, виділення ієрархії підсистем

та їх взаємозв'язків, параметрів елементів системи, їх

логічних і функціональних відносин, облік обмежень.

На наше переконання, функціональна стратегічна

модель державно�правового забезпечення соціально�

економічної безпеки передбачає конкретизацію таких

її системоутворюючих ознак:



55

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

— на правах підсистеми вона забезпечує функціо�

нування системи більш високого рівня — правового за�

безпечення соціально�економічної безпеки, що вклю�

чає в себе підсистеми міжнародно�правового, консти�

туційно�правового, фінансово�правового, цивільно�пра�

вового та інших видів забезпечення безпеки держави;

— має ряд особливостей, що відрізняють її від інших

моделей державно�правового забезпечення безпеки

держави, детермінованих специфікою правового регу�

лювання і розкритих в інших підрозділах дисертації;

— має самостійну субстратну складову (адміністра�

тивно�правові норми), а також організаційну складову

(системи державних органів спеціальної компетенції),

функціональну складову (реалізує регулятивну і конт�

рольну функції) і субстанціональну складову (сукупність

охоронюваних національних інтересів держави);

— функціонує за допомогою вчинення повсякден�

ної й оперативної виконавчо�розпорядчої діяльності

державних органів;

— має ознаки адаптивності до змін об'єктивної

реальності і стійкості (консерватизму) до детерміную�

чих впливів суб'єктивного характеру;

— візуалізується у вигляді державно�правових

відносин за участю певного кола суб'єктів, що виника�

ють у процесі, та з приводу застосування ними адміні�

стративно�правових методів регулювання відносин, що

виникають у сфері соціально�економічної безпеки;

— дисипативність тощо [1; 4].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, у результаті проведення цього дослі�

дження було отримано такі висновки.

1. Охарактеризовано передумови побудови стра�

тегічної моделі забезпечення соціально�економічної

безпеки в Україні. Показано, що нині соціально�еко�

номічна безпека безпосередньо пов'язана зі зростаю�

чою поліваріантністю соціально�політичних процесів,

що породжує широкий спектр якісно нових викликів і

загроз. Соціально�економічна безпека є складним си�

стемним явищем, у складі якого виділяються різні її

види, що реалізуються за допомогою різних, іноді

різновекторних заходів, оскільки конкретні парамет�

ри соціально�економічна безпека країни є похідними

від реально здійснюваного політичного і економічно�

го курсу.

2. Виокремлено складові стратегічної моделі забез�

печення соціально�економічної безпеки. Підкреслено,

що, виходячи з синергетичного підходу, стратегічна

модель забезпечення соціально�економічної безпеки

може бути визначена: як відтворення і підтримка дина�

мічно стійкого стану по відношенню до різного роду

загроз і викликів; в якості діяльності, спрямованої на

захист від внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечення

таких внутрішніх і зовнішніх умов існування держави,

які гарантують можливість стабільного всебічного про�

гресу суспільства і громадян.

3. Визначено ключові характеристики функціональ�

ної стратегічної моделі державно�правового забезпе�

чення соціально�економічної безпеки: вона забезпечує

функціонування системи більш високого рівня — пра�

вового забезпечення соціально�економічної безпеки;

вона має ряд особливостей, що відрізняють її від інших

моделей державно�правового забезпечення безпеки

держави; вона має самостійну субстратну складову (ад�

міністративно�правові норми), а також організаційну

(системи державних органів спеціальної компетенції),

функціональну (реалізує регулятивну і контрольну

функції) і субстанціональну (сукупність охоронюваних

національних інтересів держави); вона має ознаки адап�

тивності до змін об'єктивної реальності і стійкості (кон�

серватизму) до детермінуючих впливів суб'єктивного

характеру; їй притаманна дисипативність; вона візуалі�

зується у вигляді державно�правових відносин, що ви�

никають у сфері соціально�економічної безпеки.
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