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В умовах загострення фінансової кризи, яка охопи-
ла більшість країн світу, питання побудови ефек-
тивної системи безпеки вітчизняних підприємств 

стають все більш актуальними. Відомо, що від того, 
наскільки стійкою є система безпеки підприємства до 
внутрішніх і зовнішніх загроз, залежить його адаптація 
до нових умов та, відповідно, успішне функціонування у 
майбутньому. Саме тому проблеми розробки і практич-
ного впровадження системи управління безпекою під-
приємств вимагають негайного вирішення.

Аналіз наукових публікацій [1 – 16], авторефератів 
дисертацій [17 – 19] свідчить про те, що різним аспек-
там безпеки підприємства сьогодні приділяється до-
статньо уваги. Значну кількість досліджень присвячено 
питанням саме економічної безпеки підприємства [1, 2, 
4, 5, 7 – 10, 12 – 14, 16, 17], яку автори розглядають як 
основне підґрунтя для створення системи безпеки під-
приємства у цілому. Але при цьому поза увагою фахів-
ців залишається той факт, що від якості взаємодії пер-
соналу на підприємстві, рівня довіри між керівниками 
та підлеглими, захищеності життєво важливих потреб, 
інтересів працівників та ін. залежить результативність 
функціонування інших підсистем безпеки підприємств, 
зокрема економічної. Тому для ефективного управлін-
ня соціально-економічними процесами на підприємстві 
необхідний, у першу чергу, науковий пошук механізмів 
формування соціальної безпеки на підприємстві. Акту-
альність цієї проблеми вимагає активізації наукових до-
сліджень соціальної безпеки підприємства, визначення 
способів управління нею.

Метою статті є уточнення сутності поняття «со-
ціальна безпека підприємства», визначення її місця в 
системі безпеки підприємства. 

На сьогоднішній день проблеми соціальної безпе-
ки розглядається переважно на державному рівні [1, 3, 
11, 15, 19]. Це пов’язано з тим, що високий рівень со-
ціальної безпеки входить у систему першочергових 
пріоритетів країн, що вирішують різні завдання еконо-

мічного розвитку й функціонування. У своїй основі цей 
процес має об’єктивні тенденції, зумовлені всім ходом 
суспільного розвитку протягом ХХ ст. і підпорядковані 
еволюції людини як кінцевої мети будь-якої соціально-
економічної активності. Реалії соціально-економічного 
життя людства свідчать про те, що на рубежі ХХІ ст. 
почалися стрімкі якісні перетворення в суспільних вза-
єминах, пов’язані з усвідомленням нової домінанти по-
ступу – розвитку людини, особистості з усім багатством 
її здібностей і потреб. Завдяки такому підходу в концеп-
туальному плані на зміну людині економічній приходить 
людина соціальна. Отже, соціальний поступ – це не тіль-
ки передумова, а й ключове завдання щодо забезпечення 
високих параметрів безпеки [20]. Законом України «Про 
основи національної безпеки України» визнано пріори-
тетним напрямом розвиток духовності, моральних за-
сад, інтелектуального потенціалу українського народу, 
зміцнення фізичного здоров'я нації, створення умов для 
розширеного відтворення населення [21].

На державному рівні соціальну безпеку визна-
чають як стан гарантованої правової та інсти-
туційної захищеності життєво важливих со-

ціальних інтересів особи і суспільства від зовнішніх та 
внутрішніх загроз [3, с. 97]. Також соціальну безпеку 
розглядають як стан і можливості реалізації соціальних 
інтересів особистості, суспільства та держави, рівень їх 
захищеності від загроз і небезпек руйнування та розви-
тку людського потенціалу [10]. На думку колективу ав-
торів [20], соціальна безпека – це надійна захищеність 
життєво важливих інтересів соціальних суб’єктів. 

Що стосується мікрорівня, то серед вчених спо-
стерігається деяка розбіжність думок щодо сутності 
поняття «соціальна безпека». Так, ряд фахівців, таких 
як Б. Купчак [8], С. Омельчук [12] розглядають соціаль-
ну безпеку як невід’ємну частину економічної безпеки 
підприємства. При цьому соціальна безпека підпри-
ємства полягає у забезпеченні працівникам належного 
рівня доходів (прожиткового мінімуму, відповідність 
заробітної плати кваліфікації працівників, системи мо-
тивації й оплати праці за кінцевими результатами ро-
боти), а також прийнятних умов праці та відпочинку [8,  
с. 344; 12, с. 208]. Не заперечуючи вищевказаного, від-
значимо, що такий погляд на сутність соціальної без-
пеки підприємства є вузьким, оскільки не враховує 
рівень соціальної взаємодії між працівниками у колек-
тиві та керівництвом. 
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Інші фахівці, такі як [4, 6] розглядають соціальну 
безпеку як окрему підсистему загальної безпеки підпри-
ємства, але при цьому не надають їй конкретної характе-
ристиці та не зосереджують увагу на її місці та значенні 
для успішного функціонування підприємства в цілому.

На наш погляд, соціальну безпеку підприємства 
слід розглядати з точки зору двох аспектів. По-перше, 
вона дійсно пов’язана із забезпеченням належного рів-
ня плати праці персоналу підприємства, який дозволяє 
задовольняти їх матеріальні та духовні потреби. Через 
низький рівень доходів підприємство ризикує втрати-
ти найбільш мобільну частину свого інтелектуального 
капіталу – освічених працівників, здатних розробляти 
інноваційні винаходи, генерувати нові ідеї та ін. Але, 
разом з тим, соціальна безпека передбачає задоволення 
соціальних потреб персоналу, до яких можна віднести 
такі: можливість використання знань, вмінь і навичок; 
підвищення кваліфікації, отримання освіти, перепідго-
товка; створення безпечних умов праці; забезпечення 
впевненості у майбутньому, гарантії  зайнятості, стабіль-
ності; можливість кар'єрного росту; забезпечення участі 
в управлінні; покращення відносин з керівництвом, з ко-
легами, з підлеглими; можливість для самореалізації та 
творчості. Таким чином, можна стверджувати, що соці-
альну безпеку доцільно розглядати як створення систе-
ми взаємовигідних партнерських відносин між персона-
лом та керівництвом підприємства, що забезпечується 
задоволенням матеріальних та нематеріальних потреб 
працівників та реалізацією інтересів підприємства. 

Тобто соціальна безпека тісно пов’язана з іншими 
системами безпеки підприємства (рис. 1). 

Так, соціальна безпека слугує фундаментом для 
кад рової безпеки, яку фахівці розглядають як збережен-
ня й розвиток інтелектуального капіталу підприємства 
[12, с. 209] та як кадрову забезпеченість підприємства [5]. 
Зі свого боку, кадрова безпека тісно пов’язана з іншими 
підсистемами, такими як інтелектуальна, інноваційна, 
інформаційна та правова безпека. Інтелектуальна або 
інтелектуально-кадрова безпека забезпечується профе-
сіоналізмом, інтелектом, здібностями, складом, рівнем 
та ефективністю використання кадрового потенціалу 
[8]. Інноваційну безпеку розглядають як спроможність 
підприємства функціонувати на якісно новому рівні [5], 
тобто розробляти та впроваджувати інноваційні вина-
ходи в свою діяльність.  

Що стосується інформаційної безпеки, то існує 
деяка розбіжність у поглядах фахівців щодо її сутності. 
Так, наприклад, колектив авторів [5] вважає, що інфор-

маційна безпека відповідає за точність та несуперечність 
інформації при ухваленні управлінських рішень. Але,  
у той же час, у літературі існує думка, що інформаційна 
безпека підприємства пов’язана зі збереженням важли-
вої інформації, запобіганням розкриття комерційної та-
ємниці та ін. Виходячи з вищевказаного, інформаційну 
безпеку підприємства слід розглядати як спроможність 
підприємства забезпечувати прийняття управлінських 
рішень на якісній інформаційній основі та створювати 
умови для її безпечного обігу на підприємстві. Правову 
безпеку підприємства фахівці [4, 8, 12] розглядають як 
забезпечення функціонування підприємства в межах ді-
ючого законодавства. Таким чином, ця підсистема без-
пеки є логічним продовженням інформаційної безпеки 
підприємства.

Отже, на основі розглянутих складових безпеки 
підприємства, чітко простежується залежність 
результативності діяльності підприємства від 

того, наскільки побудована система відносин між пра-
цівниками в колективі, між керівництвом та трудовим 
колективом задовольняє потреби та інтереси всіх учас-
ників цих відносин. Відсутність ефективної соціальної 
безпеки на підприємстві веде до руйнування кадрової, та 
відповідно, всіх інших підсистем безпеки підприємства. 
Без неї неможливо говорити про укріплення фінансової 
безпеки (фінансову забезпеченість підприємства [5]) та 
економічної безпеки в цілому (тобто стан захищеності 
діяльності підприємства від всіх видів загроз, як зо-
внішніх, так і внутрішніх [4, с. 72]).

Система соціальної безпеки на підприємстві 
поєд нує такі структурні елементи як соціальні інтер-
еси, соціальні загрози та чинники, що їх обумовлюють. 
Рівень задоволення соціальних інтересів підприємства 
обумовлюється задоволенням соціальних потреб пер-
соналу. Соціальні загрози – це чинники, які руйнують 
людський потенціал підприємства та перешкоджають 
його розвитку. 

Стосовно цієї підсистеми безпеки слід говорити 
про соціальні загрози на рівні особистості (низький рі-
вень задоволення потреб працівників), на рівні колек-
тиву (низька якість взаємовідносин із колегами і керів-
ництвом), на рівні підприємства (відсутність соціальної 
відповідальності бізнесу і партнерства, низький рівень 
досягнення цілей підприємства). 

Основні соціальні інтереси та загрози безпеці під-
приємства та працівників наведено в табл. 1.

Рис. 1. Взаємозв’язок підсистем безпеки підприємства
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Головною опорою управління соціальною безпекою 
на підприємстві є людина. Стабільність колективу під-
приємства, стійкі конкурентні переваги підприємства на 
ринку забезпечують, перш за все, його працівники. Однак 
у той же час персонал може стати і джерелом загроз соці-
альній безпеці, а відповідно і іншим підсистемам безпеки 
підприємства. Тому керівництво підприємства повинно 
вживати заходи щодо розвитку людського потенціалу 
підприємства, задоволення потреб та інтересів персона-
лу, забезпечуючи соціальну безпеку підприємства. 

Подальші дослідження мають бути спрямовані на 
визначення методичних засад щодо оцінювання рівня 
розвитку соціальної безпеки підприємства, а також по-
шук ефективних інструментів управління соціальною без-
пекою, серед яких центральне місце посідають соціальне 
партнерство та соціальна відповідальність бізнесу.          
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Таблиця 1

Основні соціальні інтереси підприємства та працівника

Соціальні інтереси Соціальні загрози

Підприємство 

Забезпечення персоналом належної освіти, кваліфікації; під-
вищення рівня кваліфікації працівників Відсутність персоналу належної освіти, кваліфікації

Формування команди компетентних фахівців Індивідуалізм, конфлікти, відсутність обміну досвідом, науко-
вими здобутками

Підвищення рівня управлінської культури Застосування застарілих методів управління, домінування по-
карань та  адміністративного впливу на поведінку підлеглих

Покращення соціально-психологічного клімату у колективі; 
покращення взаємовідносин підлеглих та керівництва

Конфлікти між підлеглими та керівництвом, між членами 
колективу, відсутність ціннісної єдності

Забезпечення стабільності колективу, лояльності персоналу Значна плинність кадрів, витік цінної інформації та зниження 
інтелектуального капіталу

Працівник

Можливість використання знань, вмінь та навичок Недовикористання потенціалу працівника, яке призводить 
до втрати знань, вмінь та навичок

Можливість підвищувати кваліфікацію, отримати освіту, пере-
підготовку 

Відсутність системи підвищення кваліфікації і перепідготовки 
персоналу

Забезпечення впевненості у майбутньому, гарантії зайнятості, 
стабільності Страх перед безробіттям, невпевненість у завтрашньому дні

Можливість кар’єрного зростання Відсутність планування кар’єри на підприємстві

Забезпечення участі в управлінні Централізоване прийняття рішень

Покращення відносин з керівництвом, з колегами, 
з підлеглими

Конфлікти між підлеглими та керівництвом, між членами 
колективу, відсутність ціннісної єдності

Можливість для самореалізації та творчості Відсутність творчих завдань, пригнічення ініціативи, невідпо-
відність змісту роботи потребам у самореалізації
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В умовах ринкової економіки значна частина під-
приємств знаходиться у стані, коли банкрутство 
можливе. Тим з них, які виявляться здатними ви-

користати всі свої потенційні можливості і переваги, 
вдається поліпшити свій стан і повернутися до звичай-
ного функціонування. Підприємства, які не продемон-
струють такої здатності, будуть ліквідовані або стануть 
частиною більш успішних.

Оскільки в Україні така доля може спіткати багато 
підприємств, виникає проблема узагальнення досвіду 
запобігання банкрутству, розроблення моделей, мето-
дів і рекомендацій з управління підприємством, які змо-
жуть допомогти керівникам цих підприємств вивести 
їх із кризи, їх власникам зберегти бізнес, а інвесторам 
одержати прибуток на вкладені кошти. 

Для реалізації такого управління підприємства 
повинні перебудувати структуру, організаційні схеми і 
принципи функціонування шляхом реструктуризації. 
Ефективна реструктуризація неможлива без діагносту-
вання стану, виявлення неплатоспроможних суб'єктів 
та загрози банкрутства [1]. Тому розроблення моделей 
і методів діагностування є актуальним. 

Сутність етапу діагностування. Управління в 
рин кових умовах передбачає необхідність розгляду ме-
неджерами підприємства всіх можливих варіантів роз-

витку ситуації і станів, в які може перейти підприємство 
в результаті реалізації прийнятих рішень. Таке управлін-
ня звичайно реалізується на основі загальної схеми ви-
рішення проблем, яка включає такі кроки:

1) постійний аналіз стану підприємства і форму-
вання на основі його результатів аналітичних даних для 
керівництва і зацікавлених сторін;

2) діагностування можливості банкрутства;
3) формування альтернативних сценаріїв ведення 

діяльності;
4) оцінювання альтернативних сценаріїв ведення 

діяльності з точки зору прийнятої системи критеріїв – 
звичайно економічних показників;

5) оцінювання ризиків альтернативних сценаріїв 
ведення діяльності;

6) прийняття рішень щодо вибору самого раціо-
нального сценарію на основі співвідношення дохідність-
ризик.

Основу діагностування складає комплексний ці-
льовий аналіз стану підприємства, оцінювання 
ступеня кризи і загрози банкрутства, виявлен-

ня проблем, розв’язання яких забезпечило б нормальне 
функціонування і усунуло перепони для розвитку під-
приємства, оцінювання можливостей подолання кризи. 
Аналізуються усі складові стану, насамперед фінансова, 
економічна стійкість підприємства та його партнерів,  
з урахуванням реструктуризації на основі інноваційно-
інвестиційних чинників. 

Основними завданнями діагностування є загаль-
ний причино-наслідковий аналіз стану підприємства, 
виявлення чинників та причин кризового стану і глиби-
ни кризи на основі оцінки параметрів стану, визначення 
можливостей підприємства, санаційної спроможності. 
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