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ПАРАДИГМА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ 
У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 
В УКРАЇНІ
Наукова стаття присвячена комплексному дослідженню та визначенню соціальної без-

пеки особистості у системі публічного управління охороною праці в Україні. Акцентовано 
увагу на тому, що кожна держава формує національну модель системи соціального захи-
сту населення, що відповідає вимогам та інтересам суспільства, обумовлену комплексом 
причин соціально-економічного характеру, географічними особливостями, культурними та 
історичними традиціями, формою державного устрою, ступенем розвитку громадянського 
суспільства, а також моделлю соціальної держави та типом її соціальної політики. Уяв-
лення про найбільш помітні відмінності в підходах до побудови моделей національних сис-
тем соціального захисту, що існують у світі, дає можливість виокремити та наповнити 
практичним значенням концепцію побудови та формування механізмів публічного управлін-
ня соціальної безпеки особистості, що набуває особливого значення в контексті сталого 
розвитку державно-суспільного життя в Україні.

Зроблено висновок, що у широкому сенсі система соціального захисту та безпеки насе-
лення необхідна у всіх сферах життєдіяльності суспільства, а тому, виділяється сім напря-
мів соціального захисту (підтримки) населення: політичний захист; правовий захист; осо-
биста безпека; захист у сфері праці та зайнятості; споживчий захист; побутовий захист; 
морально-психологічний захист. Вказано, що на загальнодержавному рівні інституцій-
но-організаційна структура соціального захисту має розгалужену мережу й представле-
на такими видами діяльності, як соціальне страхування, соціальне забезпечення, соціаль-
на допомога. Звідси випливає, що становлення національних систем соціального захисту 
пов’язане зі станом економічної бази країни, проведенням державою соціально-орієнтованої 
політики. Обумовлюють перманентні зміни у моделюванні властивостей соціального захи-
сту її характеристики: природне середовище, демографічні та соціокультурні фактори, 
історично-сформована соціальна стратифікація населення, рівень розвитку економічної та 
соціальної інфраструктури тощо.

Ключові слова: публічне управління, механізми публічного управління, людський фактор, 
безпека людини, управління безпекою людини, соціальна безпека, безпека особистості.

Постановка проблеми. Кожна держава 
формує національну модель системи соціаль-
ного захисту населення, що відповідає вимогам 
та інтересам суспільства, обумовлену комплек-
сом причин соціально-економічного характеру, 
географічними особливостями, культурними 
та історичними традиціями, формою державно-
го устрою, ступенем розвитку громадянського 
суспільства, а також моделлю соціальної дер-
жави та типом її соціальної політики. Уявлення 
про найбільш помітні відмінності в підходах до 
побудови моделей національних систем соці-
ального захисту, що існують у світі, дає мож-

ливість виокремити та наповнити практичним 
значенням концепцію побудови та формування 
механізмів публічного управління соціальної 
безпеки особистості, що набуває особливого 
значення в контексті сталого розвитку держав-
но-суспільного життя в Україні.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-прикладні аспекти дослідження соці-
альної безпеки як важливого суспільно-держав-
ного явища досліджували численні науковці, 
зокрема концептуальні та стратегічні підходи 
до забезпечення соціальної безпеки у контек-
сті людського розвитку й регіону досліджували 
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О. Власюк, В. Онищенко, Т. Завора, О. Чепур-
ний, а також С. Бєлай. З позицій економіки, 
політології та соціології концепції соціальної 
безпеки розробляють М. Ліга, Д. Зеркалов, 
Г. Пирогов, В. Серебрянніков, А. Хлоп’єв та інші. 
Натомість, з позицій публічного управління 
питання соціальної безпеки знайшли своє відо-
браження у наукових працях таких вчених як: 
В. Куйбіда, О. Амоша, А. Баланда, О. Новікова, 
А. Колот, І. Мансуров, Ю. Харазішвілі, О. Гріш-
нова, О. Іляш, З. Живко, О. Ляшенко, Є. Матвії-
шин, Л. Весельська, Л. Шамілева, О. Панькова, 
А. Шастун, П. Петровський, К. Бліщук, Г. Дзяна, 
Л. Новак-Каляєва. Водночас, питання пов’язані 
із пошуком напрямків та шляхів виокремлен-
ня соціальної безпеки особистості у систему 
публічного управління охороною праці в Україні 
ще не отримали належного теоретико-приклад-
ного обґрунтування та аналізу.

Внаслідок чого метою даної статті є повне, 
всебічне та доктринальне дослідження соціаль-
ної безпеки особистості у систему публічного 
управління охороною праці в Україні крізь приз-
му теоретико-концептуального аспекту.

Виклад основного матеріалу. З позицій нау-
кових аспектів соціальна безпека особистості 
означає реалізацію прав людини (право на життя, 
право на працю, право на здобуття освіти, право 
на доступні медичні послуги тощо), недоторкан-
ність особи, власності, можливості розвитку осо-
бистості та надання людині «можливості вибору», 
що реалізується у здоровому житті, довголітті, 
вільному розвитку інтелектуальних та інших твор-
чих здібностей. Соціальна безпека в умовах гло-
балізації робить необхідним взаємодію світової 
спільноти за значимим колом проблем, що нале-
жать до цивільних, політичних, соціальних прав 
та свободи особистості [1, c. 409].

Одним із засобів забезпечення соціальної 
безпеки особистості, попередження соціальних 
ризиків є соціальний захист населення. Аналіз 
світового досвіду соціального захисту населення 
свідчить, що моделі соціальної політики та соці-
ального захисту населення визначаються еко-
номічною системою, соціальними цілями, що 
склалася, орієнтацією держави на забезпечення 
якості життя; при різноманітності моделей загаль-
ним є зростання масштабів втручання держави 
в економічне та соціальне життя; орієнтація на 
захист сімейних доходів; стабільність, прозорість, 
адресність, комплексність системи [2, c. 144].

В контексті історико-методологічного підхо-
ду розробка концепції соціального захисту (під-

тримки) передбачає виявлення зв’язків із зовніш-
нім середовищем, оскільки будь-яка система 
постає як складова більшої системи [3, c. 70]. 
У цьому випадку зовнішнім оточенням є, по-пер-
ше, система соціального захисту (підтримки) 
населення, по-друге, соціальна політика (при 
цьому доцільно абстрагуватися від різноманіт-
тя суспільного життя, складних, динамічних 
та суперечливих суспільних відносин). Значи-
мість та невирішеність проблем, суперечливість 
законодавства, декларативність урядових про-
грам та заходів зумовлюють необхідність нової 
моделі соціальної політики [4, c. 31]. Як вихідні 
положення останньої пропозиції виокремлю-
ються такі як: розгляд фінансування соціальної 
сфери не як витрати, а як інвестиції в людський 
незаміщуваний капітал, і відтак, відповідність 
моделі соціальної політики сутності соціальної 
держави; розмежування повноважень та пред-
метів відання у соціальній сфері гілкам та рівням 
влади; систематизація законодавства в галузі 
соціальної сфери та соціальної політики в рам-
ках реалізації публічного управління; у галузі 
доходів як пріоритетний напрямок визначення 
та запровадження державних мінімальних соці-
альних стандартів; мінімальної погодинної заро-
бітної плати; реформування соціально-трудових 
відносин, удосконалення практики соціально-
го партнерства, створення дієвих механізмів 
захисту прав та свобод людини і громадянина; 
розробка комплексної програми щодо розши-
рення фронту зайнятості; створення системи 
незалежної соціальної експертизи; реформу-
вання інституційної структури, демонополізація 
соціальної інфраструктури; формування єдино-
го інформаційного поля соціальної сфери; дер-
жавно-суспільний характер соціальної політики. 
На основі названих підходів формується кон-
цепція соціального захисту (підтримки) населен-
ня на загальнодержавному та галузевому рівні,  
а також прямо та опосередковано забезпечується 
соціальна безпека особистості як більш вузький 
та специфічний аспект публічного управління.

Натомість, на глибоке переконання окремих 
дослідників, соціальні завдання у соціальній 
державі мають бути зведені до рангу пріоритет-
них [5, c. 48]. Підвищення доходів слід розгля-
дати як передумову економічного зростання, а 
не лише як результат, що зумовлено, по-перше, 
вимогами виробництва до якості робочої сили; 
по-друге, формуванням попиту, що є стиму-
лом розвитку, з допомогою доходів. Занижений 
рівень заробітної плати обмежує відтворення 
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робочої сили, перешкоджає збільшенню купі-
вельної спроможності населення і, відповід-
но, зростанню виробництва, робить участь 
у громадському виробництві непривабливою,  
а участь у публічному управлінні зводиться 
нанівець [6, c. 61]. 

Другою концептуальною посилкою є пози-
тивна динаміка заробітної плати, що виража-
ється у багаторазовому її збільшенні, що доз-
волить зменшити нерівність громадян у доступі 
до матеріальних та духовних благ, гарантувати 
в перспективі гідні пенсії та скоротити чисель-
ність населення, яке одержує соціальну допо-
могу [7, c. 194]. Держава, що ідентифікує себе 
як соціальна, є ресурсом соціальної політики 
та реалізує соціальну стратегію з урахуванням 
соціальних перспектив, соціальних цілей, соці-
альних можливостей та соціальних ризиків. 
Сучасна держава зосередила всю повноту соці-
альної політики, а тому вимушена пасивність 
інших суб’єктів соціальної політики розцінюєть-
ся як утримувальні настрої, а діяльність дер-
жави – як невпинна турбота про благо народу, 
тоді як, заходи соціального характеру обмеже-
ні, має місце відмова від виконання соціальних 
зобов’язань через відсутність коштів [8, c. 188]. 
Наступним важливим посиленням формуван-
ня концепції соціального захисту (підтримки) 
є індексація доходів, механізм індексації вклю-
чає оцінку вартості споживчого кошика не тільки 
урядом, а й профспілками, незалежними екс-
пертами, як це робиться в більшості розвине-
них країн [9, c. 20]. Окрім того, існуючі проєк-
ти перенесення податкового навантаження на 
кінцевого одержувача доходів (тобто на сім’ї на 
основі декларування їх доходів), по-перше, ще 
сильніше вдарять за рівнем життя населення, 
а, по-друге, не призведуть до зростання інвес-
тицій з боку приватного сектору через посилен-
ня обмежень з боку попиту [10, c. 141]. Таким 
чином, податкова реформа (як і економічна 
реформа в цілому) повинна не тільки мати на 
меті підвищення добробуту громадян, а й роз-
глядати його як необхідну умову успішності 
перетворень в економічній сфері.

Принципами комплексної моделі, значущими 
для організації соціального захисту та її ефек-
тивного функціонування є: орієнтація на захист 
сімейних доходів, їх індексація; зміна методо-
логії обчислення прибуткового податку (податок 
обчислюється не з індивідуальних доходів осіб, 
які мають сім’ю, а із середньодушових сімейних 
доходів); законодавче визначення соціальних 

зобов’язань держави; розмежування предметів 
відання та повноважень між рівнями державної 
влади, а також державною владою та місце-
вим самоврядуванням з фінансовим забезпе-
ченням; використання потенціалу громадських 
організацій у сфері соціального захисту насе-
лення; соціальна експертиза законопроєктів 
Для створення дієвої системи соціального захи-
сту населення необхідна концепція, що визна-
чає її методологічні, методичні та організаційні 
засади. Слід погодитись з позицією авторів, які 
обґрунтовують необхідність реалізації систем-
ного підходу до теоретичного розгляду соціаль-
ного захисту та безпеки й до розробки комплек-
су заходів щодо їх вдосконалення.

Методологія системного аналізу передба-
чає їх дослідження: з позицій теоретико-ме-
тодологічних – обґрунтування цілей, завдань, 
пріоритетів, принципів та способів соціального 
захисту та безпеки як населення, так і кожного 
окремого індивіда, з позицій соціальної політи-
ки – розробка механізму управління соціальни-
ми процесами; з позицій системної соціальної 
технології як комплекс технологій із підтримки 
населення. Виділення названих підходів, пози-
цій є науковою абстракцією; у реальному соці-
альному житті теорія та практична діяльність 
(управлінська, виконавська) взаємопов’язані 
та детерміновані [11, c. 193]. На теоретико-ме-
тодологічному рівні формується концепція соці-
ального захисту та безпеки населення, осо-
бливості соціального захисту різних категорій 
населення, що включає мету, завдання, принци-
пи, функції, інноваційні моделі, систему зв’язків 
як внутрішньої системи, так і із зовнішнім серед-
овищем, а також механізм функціонування. 

Висновки. Таким чином, можна зробити 
висновок, що у широкому сенсі система соці-
ального захисту та безпеки населення необхід-
на у всіх сферах життєдіяльності суспільства, 
а тому, виділяється сім напрямів соціально-
го захисту (підтримки) населення: політичний 
захист; правовий захист; особиста безпека; 
захист у сфері праці та зайнятості; споживчий 
захист; побутовий захист; морально-психоло-
гічний захист. Принциповим методологічним 
підходом розробки концепції соціального захи-
сту (підтримки) населення стало визначення 
відносин у межах системи соціального захисту 
та безпеки. До суб’єктів соціального захисту 
(підтримки) населення відносяться: по-перше, 
особистість, соціальні групи, соціальні інститути, 
яким надається підтримка; по-друге, установи, 
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інститути, які здійснюють діяльність у сфері 
соціального захисту (підтримки) населення. 

На загальнодержавному рівні інституцій-
но-організаційна структура соціального захисту 
має розгалужену мережу й представлена таки-
ми видами діяльності, як соціальне страхування, 
соціальне забезпечення, соціальна допомога. 
Звідси випливає, що становлення національних 
систем соціального захисту пов’язане зі станом 
економічної бази країни, проведенням державою 
соціально-орієнтованої політики. Обумовлюють 
перманентні зміни у моделюванні властивостей 
соціального захисту її характеристики: природ-
не середовище, демографічні та соціокультурні 
фактори, історично-сформована соціальна стра-
тифікація населення, рівень розвитку економіч-
ної та соціальної інфраструктури тощо.
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Tsymbal B. M. The paradigm of social security of the individual in the system  
of public management on labor protection in Ukraine

The scientific article is devoted to a comprehensive study and definition of social security of the 
individual in the system of public management of labor protection in Ukraine. Emphasis is placed 
on the fact that each state forms a national model of social protection that meets the requirements 
and interests of society, due to a range of socio-economic reasons, geographical features, cultural 
and historical traditions, form of government, level of civil society, and model of the welfare state and 
the type of its social policy. The idea of the most noticeable differences in approaches to building 
models of national social protection systems that exist in the world, makes it possible to identify and 
fill in practical significance the concept of building and forming mechanisms of public management  
of social security, which is especially important in the context of sustainable development. in Ukraine.

It is concluded that in a broad sense the system of social protection and security of the popula-
tion is necessary in all spheres of society, and therefore, there are seven areas of social protection 
(support) of the population: political protection; legal protection; personal security; protection in the 
field of labor and employment; consumer protection; household protection; moral and psychologi-
cal protection. It is indicated that at the national level the institutional and organizational structure  
of social protection has an extensive network and is represented by such activities as social insur-
ance, social security, social assistance. It follows that the formation of national social protection 
systems is associated with the state of the economic base of the country, the state’s socially ori-
ented policy. Determine the permanent changes in the modeling of the properties of social protec-
tion and its characteristics: the natural environment, demographic and socio-cultural factors, histor-
ically formed social stratification of the population, the level of economic and social infrastructure  
and more.

Key words: public administration, mechanisms of public administration, human factor, human 
security, human security management, social security, personal security.


