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ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Проведено аналіз сутності категорійного апарату процесу забезпечення безпеки. Вста-

новлено, що сьогодні через останні події в Україні дуже важливе формування сучасного те-
оретичного підґрунтя процесу забезпечення безпеки соціально-економічної системи, яке 
повинно включати комплексний аналіз усього категорійного апарату. Виділено основні під-
ходи до трактування сутності поняття «безпека». Проведено дослідження понять «небез-
пека», «загроза», «ризик» та «виклики». Запропоновано власне бачення сутності поняття 
«безпека». Під безпекою слід розуміти такий стан соціально-економічної системи, за якого 
досягається захищеність від різних форм небезпек, зокрема викликів, ризиків та загроз. 
Визначено ключові умови, виконання яких має бути необхідним під час процесу забезпечення 
безпеки соціально-економічної системи. 

Ключові слова: безпека, небезпека, загроза, ризик, виклики, процес забезпечення 
безпеки. 

Проведен анализ сущности категориального аппарата процесса обеспечения безопас-
ности. Установлено, что сегодня из-за последних событий в Украине очень важно фор-
мирование современного теоретического основания процесса обеспечения безопасности 
социально-экономической системы, которое должно включать комплексный анализ всего 
категориального аппарата. Выделены основные подходы к трактовке сущности понятия 
«безопасность». Проведено исследование понятий «опасность», «угроза», «риск» и «вы-
зовы». Предложено собственное видение сущности понятия «безопасность». Под безопас-
ностью следует понимать такое состояние социально-экономической системы, при ко-
тором достигается защищенность от различных форм опасностей, в том числе вызовов, 
рисков и угроз. Определены ключевые условия, выполнение которых должно быть необхо-
димым в процессе обеспечения безопасности социально-экономической системы.

Ключевые слова: безопасность, опасность, угроза, риск, вызовы, процесс обеспечения 
безопасности.

The analysis of the essence the categorical apparatus of the process of security is conducted. It 
was found that today, for the recent events in Ukraine, it is very important to form a modern theoret-
ical basis for ensuring the security of the socio-economic system, which should include a compre-
hensive analysis of the entire categorical apparatus. The main approaches to the interpretation of 
the essence of the concept of “security” are highlighted. A study was also conducted on the concepts 
of “danger,” “threat,” “risk,” and “challenges.” According to the results of the study, we proposed our 
own vision of the essence of the concept of “security.” Security should be understood as a state of 
the socio-economic system, in which protection against various forms of hazards, including challeng-
es, risks and threats, is achieved. We have identified key conditions, the fulfilment of which should 
be necessary for the process of ensuring the security of the socio-economic system.

Keywords: security, danger, threat, risk, challenges, process of ensuring security.
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Таблиця 1
Основні підходи до трактування сутності поняття «безпека»

Автори Трактування
С. Ожегов та Н. Шведова [2] Стан, за якого досягається захист від небезпек
Х. Мандзіновська, А. Штангрет, 
Я. Котляревський, О. Мельников [3]

Необхідність для розвитку економічної системи, яка є якісною та 
кількісною характеристикою будь-якого об’єкта

Є. Коротков [4] Стан певного об’єкта, під час якого він перебуває у захищеності
В. Федосеєв [5] Властивість системи зберігати умови взаємодії з людськими, природними 

і матеріальними ресурсами
В. Ортинський, І. Керницький, 
З. Живко [6]

Стан захищеності особи, суспільства, держави від зовнішніх і внутрішніх 
небезпек та загроз 

В. Ліпкан [7] Стан захищеності від небезпек, загроз, ризиків
І. Подлужна [8] Стан функціонування об’єкта в оптимальному режимі

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Зовнішнє середови-
ще постійно утворює все нові виклики, ризики, 
загрози і небезпеки для особи, підприємства і 
навіть цілих комплексів. Останні події в Украї-
ні лише підсилили і так нестабільну економічну 
ситуацію в країні й утворили низку нових загроз, 
які суттєво впливають на стан економічної без-
пеки кожної соціально-економічної системи. 
Такі перманенті зміни зовнішнього середовища 
в нашій країні суттєво ускладнюють сам процес 
забезпечення безпеки. Таким чином, сьогод-
ні вкрай актуальним є питання пошуку шляхів 
забезпечення безпеки як на мікро-, так і на мі-
крорівні. Важливим при цьому є формування 
сучасного теоретичного підґрунтя, яке повинно 
включати комплексний аналіз усього категорій-
ного апарату.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Суттєвий внесок у 
формування сучасного розуміння поняття «без-
пека» зробили такі вітчизняні вчені, як: Л. Абал-
кін, О. Ареф’єва, В. Білоус, І. Бінько, В. Гера-
симчук, М. Єрмошенко, З. Живко, О. Кузьмін, 
Г. Козаченко, Т. Ковальчук, Я. Котляревський, 
Л. Мельник, Г. Пастернак-Таранушенко, О. Тере-
щенко, О. Силкін, В. Франчук, А. Штангрет та ін.

Проблематиці вивчення викликів, загроз та 
небезпек присвячено також значну кількість 
праць провідних вітчизняних науковців, серед 
яких: А. Альгін, О. Барановський, Т. Васильців, 
В. Геєць, В. Гапоненко, М. Лапуста, Д. Зеркалов, 
Є. Рудніченко, Є. Олейніков, В. Ярочків та ін.

Не можна не віддати належне зарубіжним 
ученим, роботи яких зробили значний внесок 
у розвиток проблематики дослідження без-
пеки, небезпеки, викликів, ризиків та загроз, 
таким як: К. Бруннер, Г. Браун, О. Дрейнер, 

Дж. Мілль, А. Маршалл, Ф. Найт, Й. Шумпетер, 
М. Міллер, Т. Майєр, М. Фрідман, С. Хоффман, 
А. Васкес та ін.

Ураховуючи значний внесок як вітчизняних, 
так і зарубіжних учених у розвиток проблемам 
дослідження таких понять, як «виклик», «ри-
зик», «загроза», «небезпека» і «безпека», слід 
зауважити, що під час дослідження процесу за-
безпечення безпеки в сучасних умовах розви-
тку необхідно по-новому розглянути та узагаль-
нити його категорійний апарат. 

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження теоретич-
ного підґрунтя процесу забезпечення безпеки 
та визначення умов її досягнення.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Одним із перших авторів поняття 
«безпека» є президент США Т. Рузвельт [1], 
який під ним розумів певну сукупність умов, які 
забезпечують національний суверенітет, за-
хист стратегічних інтересів і здоров’я всіх гро-
мадян.

Із плином часу збільшувалася кількість на-
укових поглядів на поняття «безпека», і сьогод-
ні існує значна кількість підходів до розуміння 
його сутності (табл. 1).

Так, С. Ожегов та Н. Шведова [2] стверджу-
ють, що безпека – це стан, за якого досягається 
захист від небезпек. 

Трохи іншої думки Х. Мандзіновська, 
А. Штангрет, Я. Котляревський та О. Мельни-
ков [3, с. 12], які під безпекою розуміють певну 
необхідність для розвитку економічної системи, 
яка є якісною та кількісною характеристикою 
будь-якого об’єкта.

Як можна побачити з проведеного дослі-
дження сутності поняття «безпека», ключове 
місце в його розумінні займає захист від такого 
поняття, як «небезпека». 
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З. Герасимчук та Н. Вавдіюк [9] зробили 
значний внесок у дослідження проблем забез-
печення економічної безпеки. Під поняттям 
«небезпека»вони розуміли стан, за якого здій-
снюється деструктивний вплив на економіку 
саме регіону.

Поняття «небезпека», на нашу думку, не 
слід розглядати на певному конкретному рів-
ні, оскільки вона проявляється на кожному з 
рівнів, починаючи від державного і закінчуючи 
рівнем особи.

М. Єрмошенко [10] зазначає, що небезпеку 
слід розглядати як об’єктивно наявну можли-
вість негативного впливу на певне явище або 
систему, внаслідок якого може бути заподіяна 
шкода.

На нашу думку, небезпеку не слід розглядати 
як можливість, а слід уважати її вже як реально 
існуюче явище, яке призвело до певних змін. 
У цьому контексті слід відзначити запропоно-
ване В. Франчуком [11, с. 14] трактування сут-
ності поняття «небезпека». Науковець уважає, 
що під небезпекою слід розуміти певні деструк-
тивні граничні зміни в соціально-економічній 
системі, які спричинені реальними втратами, 
пов’язаними з реалізацією загрози.

Ми погоджуємося з таким тлумаченням, 
оскільки в ньому акцентується увага саме на 
тому, що небезпека несе в собі суттєві зміни в 
системі й є наслідком реалізації загрози.

Але не лише поняття «небезпека» тісно 
пов’язане із поняттям «безпека». Вже тривалий 
час науковці намагаються ідентифікувати та 
протидіяти різноманітним зовнішнім і внутріш-
нім загрозам економічній, і не тільки, безпеці. 
Дуже часто можна зустріти [2] таке визначення: 
«Загроза – це можлива небезпека». Виходячи із 
цього, проведемо дослідження сутності поняття 
«загроза».

А. Штангрет та Я. Котляревський [12, с. 78] 
уважають, що під загрозою слід розуміти сукуп-
ність негативних чинників або умов зовнішнього 
і внутрішнього середовища, які призводять до 
зниження рівня безпеки.

Як відзначає О. Барановський [13], загроза – 
це найвищий ступінь вірогідності перетворення 
небезпеки з можливості на дійсність.

Б. Губський [14] під загрозою розуміє низку 
чинників, які можуть у майбутньому ускладнити 
реалізацію національних та економічних інтер-
есів і призвести до небезпеки.

На нашу думку, не лише на рівні національ-
них економічних інтересів слід розглядати по-

няття «загроза». Загроза – це форма впливу 
внутрішніх елементів соціально-економічної 
системи та зовнішнього середовища, яка може 
призвести до утворення небезпеки.

Разом із поняттям «загроза» стосовно про-
цесу забезпечення безпеки в науковій літерату-
рі застосовують поняття «ризик». Виділимо під-
ходи до розуміння сутності поняття «ризик» від 
провідних науковців:

– настання суб’єктивних і/або об’єктивних 
подій унаслідок актуалізації загроз, які можуть 
мати як позитивний, так і негативний результат 
на діяльність підприємства [15, c. 27];

– усвідомлена небезпека виникнення в сис-
темі небажаної події з певними наслідками для 
неї [16, с. 17];

– невизначеність реального очікуваного ре-
зультату в ситуації управління та оцінювання, 
яка має об’єктивно-суб’єктивну структуру [17].

На нашу думку, під ризиком слід розуміти на-
стання як суб’єктивних, так і об’єктивних подій, 
що може спричинити зменшення рівня безпеки 
соціально-економічної системи.

Як відзначає М. Копитко [15, с. 27], крім не-
безпеки, загрози і ризику, базовим поняттям у 
дослідженні проблематики процесу забезпечен-
ня безпеки є поняття «виклики». Під цим понят-
тям слід розуміти сукупність певних обставин, 
які можуть мати не лише негативний вплив, а й 
потребують відповідного реагування. 

О. Мороз, Н. Карачина та А. Шиян [18, с. 43] 
уважають, що виклики не завжди можуть мати 
лише негативні наслідки для підприємства, а й 
потребують постійного моніторингу і вироблен-
ня заходів реагування.

Виходячи із цього, пропонуємо під виклика-
ми розуміти обставини, які можуть нести в собі 
як негативний, так і позитивний вплив на соці-
ально-економічну систему і призвести до змен-
шення та/або зміцнення безпеки.

Процес забезпечення безпеки (у т. ч. еконо-
мічної) соціально-економічної системи є дуже 
складним процесом, який вимагає виконання 
низки умов, однією з яких має бути застосуван-
ня відповідних заходів до різних форм небез-
пек: викликів, ризиків та загроз (рис. 1). 

Узагальнюючи проведене дослідження ка-
тегорійного апарату процесу забезпечення 
безпеки, пропонуємо під поняттям «безпека» 
розуміти такий стан соціально-економічної сис-
теми, за якого досягається захищеність від різ-
них форм небезпек, зокрема викликів, ризиків 
та загроз. 
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Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Таким чином, процес забезпечення безпеки, у 
тому числі економічної, неможливо досягти без 
оперативної ідентифікації викликів, уникнення 
або зменшення ризиків, застосування методів 
протидії або ж адаптації до зовнішніх і вну-
трішніх загроз. Це є характерним для всіх со-
ціально-економічних систем. У подальших до-
слідженнях слід приділити увагу формуванню 
механізму забезпечення економічної безпеки 
для великих соціально-економічних систем.
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THE THEORETICAL BASIS OF THE PROCESS OF ENSURING 
THE SECURITY OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM

The external environment constantly forms all new challenges, risks, threats, and dangers for a per-
son, an enterprise, and even entire complexes. The recent events in Ukraine only strengthened the al-
ready unstable economic situation in the country and formed a lot of new threats that significantly affect 
the state of economic security of each socio-economic system. Such permanent changes in the external 
environment in our country significantly impede the security process itself. Thus, today the region is rel-
evant to the question of finding ways to ensure security both at the macro- and at the micro levels. The 
formation of a modern theoretical basis, which should include a comprehensive analysis of the entire 
categorical apparatus, is important. The analysis of the essence of the categorical apparatus of the pro-
cess of security is carried out. The main approaches to the interpretation of the essence of the concept 
of “security” are highlighted. Also, a study was conducted on the concepts of “danger”, “threat”, “risk”, 
and “challenges”. According to the results of the study, we proposed our own vision of the essence of the 
concept of “security”. Security should be understood as a state of the socio-economic system, in which 
protection against various forms of hazards, including challenges, risks and threats, is achieved. We 
have identified the key conditions, the fulfilment of which should be necessary for the process of ensur-
ing the security of the socio-economic system. The process of ensuring security, including the economic 
one, cannot be achieved without prompt identification of challenges, avoidance or reduction of risks, 
application of countermeasures or adaptation to external and internal threats. This is characteristic of all 
socio-economic systems. In further studies, attention should be paid to the formation of a mechanism to 
ensuring economic security for large socio-economic systems.


