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ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Äàíà ñòàòòÿ âèñâ³òëþº ïðîáëåìè ðîçóì³ííÿ ïîíÿòòÿ «ñîö³àëüíèé çàõèñò» â íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ ð³çíèõ
ãàëóçåé íàóê. Ïðîäåìîíñòðîâàíà â³äñóòí³ñòü ºäèíîãî ñòàëîãî ïîãëÿäó íà äàíå ïîíÿòòÿ òà íàÿâí³ñòü ïåâíî¿
ê³ëüêîñò³ êîíöåïö³é òà êîíöåïòóàëüíèõ ï³äõîä³â, ÿê³ àâòîðîì âèçíà÷åíî ÿê ïóáë³÷íî-óïðàâë³íñüê³, ñîö³àëüíîïðàâîâ³, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³, ãàëóçåâ³. Ïîêàçàíà äèíàì³êà ðîçâèòêó äîñë³äæåíü çì³ñòó ³
ñåíñó ïîíÿòòÿ «ñîö³àëüíèé çàõèñò», ïî÷èíàþ÷è ç 90-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ. Ç’ÿñîâàíî, ùî íàéá³ëüøà ÷àñòèíà
äîñë³äæåíü ïðîâîäèòüñÿ â ãàëóçÿõ åêîíîì³÷íèõ òà þðèäè÷íèõ íàóê. Íàéìåíøå óâàãè ïðîáëåì³ ðîçóì³ííÿ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ïðèä³ëåíî â íàóö³ ïóáë³÷íîãî óïðàâë³ííÿ òà àäì³í³ñòðóâàííÿ. Ïîêàçàíî, ùî â íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ
çäåá³ëüøîãî éäåòüñÿ ïðî îðãàí³çàö³éí³ òà ³íñòèòóö³éí³ àñïåêòè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, à íàóêîâ³ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ
«ñîö³àëüíèé çàõèñò» ìàþòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü òðàêòóâàíü â³ä âèçíà÷åíü â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè äî ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ãðîìàäÿí îêðåìèõ ïðîôåñ³é.
Ключові слова: ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ òà àäì³í³ñòðóâàííÿ; ñîö³àëüíèé çàõèñò; ñîö³àëüíèé çàõèñò ìîðÿê³â; íàóêîâ³
êîíöåïö³¿.
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THE NOTION OF «SOCIAL PROTECTION» IN THE CONTEXT OF SCIENTIFIC RESEARCH
Problem statement and relevance. The definition of «social protection» as a scientific problem is considered in this
article. Scientists study the content and meaning of social protection in various fields of Ukrainian science. Research
demonstrates the relationship between the notion of «social protection» as a scientific category and the legal definition
of social protection. This problem is most studied in the legal and economic fields. Scientific definitions of the concept of
«social protection» have a wide range of interpretations: from the definition of the concept in the Constitution of Ukraine
to the concept of social protection of citizens for certain professions. All definitions relate to the social policy of the state,
socio-economic and legal aspects. Some scientific concepts of social protection have been made for certain categories of
professions and segments of the population. The problem of the context of the notion of «social protection» is little studied
in the science of public administration and public management. Studies of the content of social protection for the field of
activity of seafarers are absent in the science of public administration.
Presentation of the main material of the study. The article demonstrates that the use of the notion «social protection»
in Ukraine dates back to the early 1990s and is still relevant for Ukrainian researchers today. Problems of introducing
research into the practice of public administration and the legal context of the notion of «social protection» occupy a
special place in research. Many studies concern the legal, socio-economic and organizational aspects of the implementation
of social protection by the state. The system of social protection is considered as ancillary and corresponds to the level
of development of the state as a social one. There are scientists who believe that social protection contributes to the
comprehensive development of the individual. The analysis of scientific publications showed the lack of a unified view on
the interpretation of the notion of «social protection». All modern publications are based on the results of several areas of
research that have emerged in Ukrainian science since the 90s of last century.
Conclusions and prospects for further research. The analysis of publications showed the lack of a stable definition of
«social protection». It has been studied for a long time in various fields of science. Defining the polysemy and content of the
notion of «social protection» is important because the model of social protection in the state, the level of protection of the
entire population and members of individual professions depends on its understanding and interpretation. Organizational
and institutional aspects of social protection, social policy of the state, socio-economic and legal aspects are the subject of
many scientific studies. There are separate scientific concepts of social protection for some categories of professions and
segments of the population. The author of the article demonstrated his own conclusions about the existence of several areas
of research, which he conditionally divided into public administration, socio-legal, socio-economic, socio-psychological,
sectoral areas. Scientists do not study the meaning of the notion of «social protection of seafarers» in aspect of their
professional mobility and processes of globalization. Further research by the author of this article will be aimed at defining
the concept of «social protection» in the context of forming a model of social protection of seafarers.
Key words: public administration and public management; social protection; social protection of seafarers; scientific
concepts.
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THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION
О. Василик (2019 р.) розглядає соціальний захист
крізь призму розподільчих відносин і характеризує його
як продукт ринкової економіки [8]. М. Чорна (2019 р.)
поняття соціальний захист розглядає в контексті діяльності держави щодо розвитку повноцінної особистості,
виявлення й нейтралізації негативних факторів, а також крізь призму самовизначення і самоствердження
особистості [9]. В. Семенов, Ю. Рагуліна (2017 р.) характеризують соціальний захист як сукупність юридичних гарантій для кожного члена суспільства щодо
основних соціально-економічних прав [10]. Поєднання
декількох наукових підходів у визначення змісту соціального захисту відбувається в дослідженнях певної
галузі, зокрема морської. Ці автори, як і попередній,
вважають, що соціальний захист сприяє всебічному
розвитку особистості. О. О. Кукшинова, Н. І. Чербаджи
(2017 р.) під соціальним захистом моряків розуміють
«комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на встановлення системи правових
і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних
і духовних потреб моряків та їхніх сімей відповідно до
особливого виду їхньої діяльності, статусу в суспільстві,
підтримання соціальної стабільності у морському середовищі» [11]. І. М. Серватинська (2016 р.) розглядає
етапи розвитку соціального страхування і зазначає, що
соціальний захист як категорія і практична діяльність
запроваджений в Україні з 1992 року і здійснюється за
допомогою соціального страхування [12].
Аналіз останніх публікацій досліджень свідчить про
відсутність єдиного погляду на тлумачення поняття
«соціальний захист». Всі публікації ґрунтуються на
результатах декількох напрямів досліджень, які сформувались в українській науці з 90-х років минулого
століття.
Попри наявність великої кількості
досліджень щодо розуміння поняття
Виділення
«соціальний захист» відсутні чіткі
невирішених
визначення щодо розуміння поняття
раніше
частин
в різних галузях та визначення їх осозагальної
бливостей. Відбувається уніфікація
проблеми
поняття, що призводить в практичній
площині до констатації прав на соціальних захист без врахування особливостей певних галузей та глобального контексту,
зокрема що стосується соціального захисту моряків.
Метод статті є висвітлення зробленої автором періодизації становМета
лення і розвитку розуміння поняття
«соціальний захист», що є передумовою удосконалення формулювання змісту поняття
для реалізації права на соціальних захист моряків з
врахуванням сучасних умов професійної мобільності.
В даній статті використовуються результати аналізу трактування
Виклад
поняття «соціальний захист» в науосновного
кових дослідженнях, які висвітлено
матеріалу
в авторефератах дисертаційних досліджень з питань соціального захисту, розміщених у відкритому доступі в Національній
бібліотеці України ім. В. І. Вернадського. Дослідження
періодизовані за роками видання. Більшість сучасних
науковців пишуть про появу поняття «соціальний захист» з 1992 р. в українській науці, так само як і науков-

Проблема соціального захисту
різних категорій населення не є сталим поняттям і постійно досліджується науковцями в різних галузях наук.
Однією з важливих наукових проблем постає надання
більш точного визначення поняттю «соціальний захист» та його реалізації в контексті нормативно-правових актів. Цій проблематиці найбільше приділено увагу
в юридичній та економічній галузі. В науці публічного
управління та адміністрування цій проблемі приділено
не багато уваги. В наукових дослідженнях здебільшого
йдеться про організаційні та інституційні аспекти соціального захисту. Наукові визначення поняття «соціальний захист» мають велику кількість трактувань
від визначень в Конституції України до соціального
захисту громадян окремих професій. Втім, всі визначення стосуються соціальної політики держави, соціально-економічних та правових аспектів. Для деяких
категорій професій та верств населення розробляються окремі наукові концепції соціального захисту. Інші –
відносяться до загальної системи соціального захисту.
Важливими постають питання розуміння соціального
захисту на концептуальному та прикладному рівнях,
зокрема для морської сфери.
Аналіз наукових публікацій проАналіз
демонстрував, що особливе місце
останніх
посідають питання застосовності надосліджень
укових розробок в практику публічно
і публікацій
управлінської діяльності та правового
контексту поняття «соціальний захист». М. Даніліна (2020 р.) сфокусувала дослідження
на гарантіях права на соціальних захист та джерелах
його поповнення. Соціальний захист визначається в
аспекті заходів трьох рівнів (правові, соціально-економічні, організаційні), які реалізуються державою задля
«матеріальної забезпеченості на рівні стандартів сучасного розвитку суспільства і вільного розвитку людини»
[1]. Сама система соціального захисту розглядається
як допоміжна і відповідає рівню розвитку держави як
соціальної. В. Крижна (2020 р.) соціальний захист характеризує як окрему ланку суспільних відносин для
«забезпечення достатніх можливостей особи для її
всебічного розвитку та нормальної життєдіяльності»
[2]. І. Юрійчук (2020 р.) визначає соціальних захист як
основну суспільну потребу, яка реалізується «шляхом
надання різного роду відповідних послуг» [3]. Я. Берназюк (2020 р.) зосередив увагу на реалізації права на
соціальний захист та звернення до суду у випадку його
порушення [4]. А. Бучик (2020 р.) дотримується думки
багатьох вчених щодо взаємодії держави з громадян у
обов’язках щодо забезпечення соціального захисту, зокрема це стосується підвищення активності громадян в
забезпеченні власного матеріального благополуччя [5].
Л. Трофімова (2020 р.) демонструє вплив рішень суду
щодо соціального захисту та впливу цього процесу на
загальнодержавну соціальну політику та реалізацію
засад внутрішньої політики держави [6]. І. І. Смирнова, О. Ю. Лихошва, Н. В. Рак, Л. А. Горієва (2020 рік)
соціальний захист висвітлюють в контексті правових і
економічних підходів в умовах ринкових відносин. До
складових соціального захисту відносять соціальне
забезпечення, соціальне страхування, соціальну допомога. Поняття «соціальний захист» та «соціальна
справедливість» розглядаються як взаємозалежні [7].
Постановка
проблеми
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послуг окремим категоріям населення за рахунок державного бюджету, соціальну допомогу та соціальну
підтримку непраце¬здатних громадян за рахунок державного і місцевого бюджетів» (В. Я. Бідак [12]).
Дослідження 2005 р. стосуються питань: організаційно-правових та економічних заходів держави
щодо забезпечення соціальних прав громадян різних
груп населення (О.В. Басай [22]); єдності інституційних утворень та соціальних практик щодо соціальної
допомоги тощо (В.А. Макаренко [23]); професійного
зростання фахівців в окремих галузях (І. В. Пахар [24]).
У 2006 р. продовжуються дослідження щодо ролі міжсекторальних суб’єктів соціального захисту («державний, приватний та недержавний некомерційний сектори економіки») та гарантій щодо соціальних ризиків
(О. І. Антоненко [25]). Інші дослідження цього періоду
стосуються деталізації поняття соціального захисту
як складової соціально-трудових та розподільних
відносин. Автореферати дисертаційних досліджень
2007 року висвітлюють питання формування фондів,
здатних впливати «на соціальний захист населення та
розвиток бізнесу» (М. В. Мних [26]); права громадян
на соціальний захист та побудови системи соціального захисту в Україні (В. А. Рудик [27]). Соціальний
захист в контексті соціально-економічних підходів
розглядають дослідники у 2008 р., зокрема щодо:
активної економічної політики, яка має сформувати
політику соціального захисту (Р. Ф. Анаманюк [28]);
попередження соціальної напруженості в суспільстві
(Н. Г. Сорокіна [29]). У дослідженнях 2009 р. соціальний захист тлумачиться в контексті соціального блага
(С.В. Богославець [30], Н. М. Жигар [31]), соціального
ризику (М. В. Чічкань [32]). Л. А. Князька [33] (2010 р.)
соціальний захист описує в аспекті процесу соціальної
безпеки, Р. П. Луцький [34] – в контексті суспільних відносин, Т. Л. Постригань [35] – гарантування трудових
прав. О. О. Казак [36] (2011 р.) розкриває проблеми
різноаспектного соціального захисту саме економічно
активного населення, А. О. Вольська [37] – інституту
соціального страхування як важливої форми здійснення прав громадян на соціальний захист.
Аналіз публікацій показав відсутність сталого визначення поняття
Висновки
«соціальний захист». Воно досліджується тривалий час в різних галузях
наук. Визначення сенсу та змісту поняття «соціальний
захист» є важливим, оскільки від його розуміння та тлумачення залежить модель соціального захисту в державі, а також рівень захищеності як всього населення,
так і представників окремих професій. В наукових дослідженнях здебільшого йдеться про організаційні та
інституційні аспекти соціального захисту і стосуються
соціальної політики держави, соціально-економічних
та правових аспектів. Для деяких категорій професій
та верств населення розробляються окремі наукові
концепції соціального захисту. Інші – відносяться до
загальної системи соціального захисту. Виокремлюється декілька шкіл, які автором статті умовно розподіллено на публічно-управлінські, соціально-правові,
соціально-економічні, соціально-психологічні, галузеві. Попри наявність великої кількості досліджень щодо
особливостей соціального захисту різних категорій
населення, класифікованих за професійною приналежністю, відсутні дослідження щодо соціального за-

ці, які опублікували результати досліджень у 1998 році.
О. І. Скомарохова (1998 р.) в контексті формування
соціальної політики та зміни методологічних підходів
до її реалізації визначає декілька етапів становлення
поняття «соціальний захист» та соціальної політики
зокрема: 1992 – середина 1994 рр. – перший етап; середина 1994 – 1996 рр. – другий етап; з 1997 р. – третій
етап [13]. Ці етапи пов’язуються з процесами становлення ринкової економіки та формування соціально-економічної нерівності населення та його диференціації. Соціальний захист дослідницею визначається
комплексно: як складова соціальної політики, спрямованої на зниження рівня негативних наслідків щодо
диференціації населення; як багаторівнева ієрархічна
система заходів щодо унеможливлення соціальної
напруги, конфліктів, суперечностей; як запорука економічного росту; як заходи держави щодо зайнятості
населення, оплати праці, податкової політики, мобільності населення, підготовки та перепідготовки кадрів,
професійної підготовки, удосконалення правового
поля. Аналіз подальших досліджень продемонстрував
використання даної наукової концепції і дослідження
та удосконалення її окремих складових.
Дослідження 1999 року зосереджені на декількох
напрямах: тлумачення соціального захисту в контексті
збереження і розвитку людського потенціалу та глобального значення соціального захисту (С. В. Сіденко
[14]); розуміння соціального захисту в аспекті охоплення соціальним захистом всіх верств населення
з акцентом на окрему людину як на міру соціального
захисту (Т. Б. Токарський [15]). У 2000 р. формуються нові концептуальні підходи до розуміння поняття
соціального захисту як функції держави з реалізації
соціальних, громадянських, політичних прав громадян і як атрибуту розвиненої держави (А. О. Сіленко
[16]). Дослідження 2002 р. є продовженням розвитку
подібних концепцій і стосується правових гарантій
соціального захисту та розуміння категорії «соціальний захист» як історично змінної категорії в залежності від стану розвитку держави (Н. П. Борецька [17]).
Формується думка, що часткою соціального захисту є
соціальне забезпечення, а формами останнього є соціальне страхування і соціальна допомога (О. В. Бермічева [18]). Зауважимо, що даних позицій дотримуються багато сучасних дослідників змісту поняття та
сутності соціального захисту. У 2003 р. проводяться
дослідження галузевих проблем соціального захисту,
які розглядаються крізь призму інституту правового забезпечення соціального захисту та розвитку інституту
громадянського суспільства (О. Г. Чутчева [19]).
Публікації 2004 р. висвітлюють різні проблеми соціального захисту, зокрема в контексті: фреймових
моделей (О. В. Багумян [20]); «державно-регіональної
системи підтримки соціально прийнятного життя населення» де соціальний захист тлумачиться як «солідарна, державно-регіональна, багатофункціональна
система підтримки благополуччя населення на рівні,
не нижчому від діючих стандартів і нормативів, яка
попереджує нагромадження соціальних дефіцитів з
метою досягнення суспільної стабільності на основі
використання механізмів законодавчого, економічного, інформаційного та організаційно-програмного забез¬пе¬чення» і яка охоплює «соціальне страхування,
державне забезпечення та надання соціальних пільг і
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хисту моряків, враховуючи їх професійну мобільність
та глобалізаційні тенденції. Подальші розвідки будуть
стосуватись питань визначення поняття «соціальний
захист» в контексті формування моделі соціального
захисту моряків.
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