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Випереджальні стратегії управління соці-
альними системами різної складності 
визначають успішність їх розвитку. У 
статті наведено термінологічне та зміс-
тове наповнення проактивних і реактивних 
стратегій як певних типів відповідей на 
виклики зовнішнього середовища. Установ-
лено, що сутнісними ознаками проактив-
ної спрямованості є орієнтація на випере-
дження можливих загроз, які потенційно 
очікують на суб’єктів соціального життя. 
Натомість реактивна стратегія демон-
струє практику подолання небажаних ситу-
ацій, які вже актуалізовані в теперішньому 
часі. Продемонстровано переваги проак-
тивних стратегій запобігання можливим 
соціальним деструкціям із застосуванням 
теоретичних положень конструктивіст-
ського підходу до розуміння феномена соці-
альних проблем. Визначено, що об’єктива-
ція соціальної проблеми проходить низку 
етапів, на кожному з яких агенти соціаль-
ного життя визначають, чи вважати ті 
чи інші соціальні умови вартими посиленої 
уваги, усвідомлювати їх як деструктивні 
або ж незначущі, другорядні. Проактивний 
підхід до запобігання соціальним проблемам 
зорієнтований на ідентифікацію слабких 
сигналів, які мають лише обриси некеро-
ваності, розладу, але випадають із поля 
зору громадськості, наукової спільноти й 
не актуалізуються як можлива загроза для 
майбутнього розвитку соціуму. Запропоно-
вана модель проактивної стратегії запо-
бігання соціальним проблемам містить 
чотири логічно взаємопов’язані етапи, на 
кожному з яких відбувається випереджальна 
робота з потенційними суспільними загро-
зами. Так, проактивний моніторинг спрямо-
вано на розпізнавання нечітких імпульсів, які 
можуть стати пусковими механізмами для 
розгортання складних соціальних проти-
річ; проактивне конструювання пов’язане з 
розробленням сценаріїв бажаної траєкторії 
суспільного розвитку; проактивні дії наці-
лені на практичну реалізацію програмних 
заходів, які покликані запобігти загрозі, а 
проактивна рефлексія має на меті кри-
тичну оцінку застосованих стратегічних 
процедур і їх результативність. 

Ключові слова: проактивне управління, 
превенція, конструктивізм, моніторинг, 
рефлексія.

Advanced strategies for managing of varying 
complexity social systems determine the suc-
cess of their development. The article presents 
the terminological and meaningful basis of pro-
active and reactive strategies, as certain types 
of responses to environmental challenges. It is 
established that the essential signs of proactive 
orientation are the focus on anticipating of possi-
ble threats that wait of potentially the subjects of 
social life. Instead, the reactive strategy demon-
strates the practice of undesirable situations 
overcoming that are already relevant today. The 
advantages of proactive strategies to prevent 
possible social destruction, with the using of the-
oretical provisions of the constructivist approach 
to understand the phenomenon of social prob-
lems, are demonstrated. It is determined that 
the objectification of a social problem passes 
through a number of stages, due to which the 
agents of social life determine whether the cer-
tain social conditions are worthy of the increased 
attention, and whether to perceive them as 
destructive or insignificant, secondary. Proactive 
approach for the prevention of social problems 
is focused on the identifying of weak signals that 
have the outlines of uncontrollability, disorder, fall 
out of sight of the public, the scientific commu-
nity and aren’t actualized as a possible threat for 
the development of future society. The proposed 
model of the proactive strategy for the prevent-
ing of social problems contains four logically 
interrelated stages, each of which consists of a 
precautionary work with potential social threats. 
Thus, the proactive monitoring is aimed at the 
recognizing of fuzzy impulses that can become 
triggers for the development of complex social 
contradictions; the proactive design involves the 
development of scenarios for the desired trajec-
tory of social development; the proactive actions 
are aimed at the practical implementation of 
program activities for the threats preventing: and 
the proactive reflection aims to critically assess 
the applied strategic procedures and their effec-
tiveness.
Key words: proactive management, prevention, 
constructivism, monitoring, reflection.

ПРОАКТИВНА СТРАТЕГІЯ ЗАПОБІГАННЯ СОЦІАЛЬНИМ ПРОБЛЕМАМ

PROACTIVE STRATEGY FOR THE PREVENTION OF SOCIAL PROBLEMS

СЕКЦІЯ 2 
СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Постановка проблеми. Сучасний світ про-
низаний численними протиріччями та незбаг-
неними траєкторіями розвитку. Як окремі 
особистості, так і транснаціональні корпорації 
й економіки передових держав звертаються 

до питань стабілізації та уникнення тих загроз, 
які можуть їх очікувати в найближчій чи відда-
леній перспективі. Прагнення до стабільності 
є визначальною рисою будь-якого живого 
організму. Принцип гомеостазу поширюється 
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на системи широкого спектру. Динамічні про-
цеси суспільного розвитку є водночас пере-
думовою й наслідком ланцюгових реакцій, які 
викликають хвилю руйнувань, падіння слаб-
ких суб’єктів соціального життя, зародження 
чи посилення більш адаптованих структур до 
нових викликів суспільного розвитку. Стиль 
сучасного світу зорієнтований не стільки на від-
творення, скільки на випередження можливих 
конкурентних переваг своїх суперників. Науко-
вий підхід до зазначеної проблематики значно 
розширює спектр пояснювальних моделей, 
водночас намагаючись обґрунтувати їх і в прак-
тичному вимірі поєднати з можливістю реаліза-
ції в практичній діяльності фахівців різних галу-
зей діяльності. Охоплення широкого спектра 
випереджальних технологій актуалізує питання 
концептуалізації знань щодо запобігання нега-
тивним тенденціям у соціальній реальності. 
Активному обговоренню нині підлягає проак-
тивна модель розвитку як окремого індивіда, 
так і глобальних соціальних систем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проактивність як теоретичний конструкт і мета 
практико зорієнтованих процедур посилення 
особистісного та суспільного потенціалу пере-
буває в центрі уваги багатьох як зарубіжних 
(І. Ансофа, П. Друкера, С. Кові, Ф. Котлера, 
Д. Майерса, Дж. Роттера, Д. Скотта, В. Фран-
кла та ін.), так і вітчизняних (Т. Андрєєва, 
Е. Бажина, В. Бодрова, О. Гребешкова, Н. Гур-
жій, Е. Голінкіної, Н. Коломінського, В. Семи-
ченка та ін.) науковців. Залежно від галузі знань 
термін «проактивність» постає в специфічному 
трактуванні зі збереженням власного змісто-
вого наповнення – контроль над ситуацією, 
запобігання, передбачення наслідків різного 
вектору розвитку, самодетермінація, мотива-
ція, стратегія, динамізм тощо. При цьому роз-
ширюються його класифікації, розробляються 
організаційні механізми проактивних стра-
тегій, але в більшості випадків поза увагою 
залишаться питання, пов’язані з проактивним 
управлінням суспільними процесами, техно-
логіями запобігання соціальним проблемам.

Постановка завдання. Теоретична кон-
цептуалізація проактивного управління 
суспільними процесами та розроблення стра-
тегій запобігання негативним явищам у сус-
пільному житті на засадах теорії конструю-
вання соціальних проблем. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Звертаючись до визначення поняття 
«проактивність», Стівен Кові, консультант 
з організаційного управління, справедливо 
зауважує, що, хоча цей термін досить широко 
використовується в літературі, присвяченій 
мистецтву управління, його досить важко від-
шукати в більшості відомих словників [1, с. 75]. 
Загалом автор відомого бестселера визначає 
цей термін як здатність людини нести відпо-

відальність за власне життя. Наша поведінка, 
наголошує С. Кові, є продуктом власного усві-
домленого вибору, який базується на цінно-
стях, а не продукт навколишніх умов, засно-
ваний на почуттях. Натомість реактивні люди 
залежать від соціального середовища або, 
як метафорично зазначає автор, від «соці-
альної погоди» [1, с. 76]. Отже, проактивність 
у трактуванні С. Кові пов’язана із суб’єктністю 
особистості, яка здатна усвідомлено управ-
ляти своїм теперішнім і майбутнім. Реактив-
ність заснована на «парадигмі детермінізму», 
залежності від зовнішнього середовища 
й обставинах, на які воно не в змозі впливати.

Дослідженню питань проактивності як одній 
зі стратегій людського життя присвятив праці 
американський психолог Г. Олпорт, котрий 
був переконаний, що людині часто приписують 
таку тактику поведінки, яка базується на повто-
рюваності, пасивності, керованості. Проаналі-
зувавши тогочасну психологічну літературу, 
Г. Олпорт дійшов висновку, що слова «реак-
ція» й «реактивний» зустрічаються сотні разів, 
а поняття «проакція» і «проактивний» – тільки 
один раз [2, с. 65]. Відтак науковець робить 
важливе зауваження щодо того, що вербальні, 
а отже, концептуальні інструменти для ство-
рення науки про зміни, зростання, майбутнє 
й можливості поступаються технічному лекси-
кону, який прив’язує дослідника до науки про 
реакції та регресії. 

Проактивна поведінка, за визначенням 
інших психологів, – це поведінка, яка насампе-
ред намагається змінити середовище, а про-
активна особистість виходить за межі ситуа-
ційних обмежень, продукує нові ідеї, змінює 
місію своїх організацій, знаходить проблеми 
та вирішує їх. Натомість люди з протилежними 
якостями не в змозі визначити й використати 
можливості для змін, демонструють пасив-
ність і терпляче пристосовуються до наявних 
умов [3, с. 104–105]. 

Зростаюча конкуренція на внутрішньо-наці-
ональних і глобальних ринках, потреба у випе-
реджаючих стратегіях збереження та поши-
рення сфер впливу у фінансових і бізнесових 
інтересах зумовили посилення інтересу нау-
ковців і представників топ-менеджменту ком-
паній до переосмислення їхніх форм діяльно-
сті. Зокрема, І. Ансофф, засновник і визнаний 
теоретик зі стратегічного менеджменту, про-
аналізував різноманітні моделі управління 
компаній та організацій і дійшов висновку, що 
реактивний стиль управляння полягає в праг-
ненні керівництва мінімізувати стратегічні 
зміни, уникненні перегляду товарних і ринко-
вих позицій. Така позиція компанії є відносно 
успішною за умови стабільності ринку. Нато-
мість менеджери з проактивною установкою 
здатні розпізнавати необхідність змін ще до 
того, як розгорнеться криза [4, с. 415–418], 
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а відтак є більш захищеними в умовах постій-
них трансформаційних змін. Так, Д. Аакер, 
фахівець у галузі бренд-менеджменту, напо-
лягає, що метою стратегії є не пасивне реагу-
вання на події, які відбуваються в зовнішньому 
середовищі, а активний вплив на них, бажано 
випереджальний. Отже, стратегія розвитку 
будь-якої соціальної структури повинна бути 
проактивною з двох причин: щоб зберігати 
впевненість у тому, що існує можливість від-
стежувати найважливіші зміни в зовнішньому 
середовищі й швидко реагувати та впливати 
на них, оскільки зміни в ринковому оточенні 
можуть мати серйозні наслідки [5, с. 36]. 

Вітчизняні науковці також не залишаються 
осторонь від розроблення довгострокових 
стратегій розвитку. Так, український психолог 
В. Барко вважає, що проактивний підхід, на від-
міну від традиційного реактивного управління, 
базується на ідеї завчасного запобігання про-
блемам і негараздам як усередині організації, 
так і в зовнішньому середовищі [6, с. 52]. З ним 
погоджуються й інші дослідники цієї проблеми 
[7, с. 8] і пропонують, з огляду на актуальні 
загрози сьогодення, негайно запровадити 
комплекс проактивних заходів із забезпечення 
системи економічної безпеки держави зага-
лом, її регіонів і суб’єктів господарювання. 
Наголошується на функціях «проактивної дер-
жави», яка розробляє концепцію модернізації, 
систему практичних заходів, їх інституційний 
супровід, а також правила та норми, що фор-
мують соціальну довіру і згуртованість суспіль-
ства [8, с. 301]. 

Науковці наголошують, що головними 
сегментами, які нагально потребують проак-
тивного планування, є зовнішня та міжнародна 
політика, ідеологічні питання, економічна 
сфера, інфраструктура, внутрішньополітичні 
процеси, інформаційна сфера, протидія пря-
мій воєнній агресії тощо. Щоправда, на нашу 
думку, досі поза увагою залишаються важливі 
деталі проактивного управління й терміноло-
гічні та операційні процедури з’ясування його 
ключових елементів. 

Зважаючи на актуальність визначеної про-
блематики, до осмислення феномену про-
активного управління долучаються науковці, 
котрі дають таке його емпіричне тлумачення: 
це запобіжна дія влади, спрямована на досяг-
нення поставлених цілей шляхом завчасного 
виявлення явних або слабких сигналів про 
зовнішні збурення, прогнозування потенцій-
них (можливих) сценаріїв розвитку ситуації 
й реалізації превентивних дій, що орієнтують 
об’єкт управління так, що всі процеси, які про-
тікають у ньому, будуть спрямовуватися вла-
дою, а небажані (можливі) сценарії розвитку 
подій не будуть реалізовані [9, с. 46]. Погоджу-
ючись із думкою, що проактивне управління – 
це насамперед діяльність із запобігання мож-

ливим соціальним негараздам та уникнення 
можливих соціальних негараздів, додамо, 
що поняття «влада» в цьому визначенні дещо 
суперечливе. Отже, уважаємо за необхідне 
уточнити, що владу тут варто розглядати як 
один із елементів у структурі управління соці-
альними процесами, який використовується 
з метою уникнення узурпації прийняття рішень 
лише на користь політичних еліт. 

Зауважимо, що нині людству доводиться 
накопичувати досвід проактивних стратегій 
через значні соціальні кризи, які все частіше 
супроводжують нашу життєдіяльність і нерідко 
призводять до значних людських і матеріаль-
них утрат (природні й техногенні катастрофи, 
епідемії, соціальні та фінансові кризи тощо). 
У більшості випадків уряди використовують 
реактивну тактику подолання посталих загроз, 
які долають лише наслідки й жодним чином 
не убезпечують наше майбутнє. Але критич-
ний аналіз минулого показує, що лише вико-
ристання інноваційних методів соціального 
проектування може забезпечити досягнення 
бажаного розвитку подій. 

Отже, уважаємо, що необхідність більш 
детального осмислення стратегій проактивного 
управління соціальними процесами та змінами 
спричинена щонайменше двома обставинами: 
стрімким поширенням ідейних, технологіч-
них, наукових інновацій, які змінюють соціальні 
взаємодії, і виникненням соціальних проблем, 
а також потенційними ризиками, з якими все 
частіше зіштовхується людство в розвитку, 
а звичні реактивні стратегії не завжди дають 
бажаний результат. З метою оптимізації управ-
ління соціальними змінами й процесами нами 
запропонована модель проактиваної стратегії, 
кожен із етапів якої включає логічно вибуду-
вану послідовність цілеспрямованого впливу 
на уникнення, запобігання, превенцію розгор-
тання небажаних соціальних проявів (рис. 1).

Далі більш детально розглянемо кожен із 
етапів пропонованої моделі, особливу увагу 
акцентуючи на проактивному моніторингу як 
ключового сегменту, у межах якого відбува-
ється ідентифікація та актуалізація соціаль-
них проблем, що безпосередньо є об’єктами 
проактивного управління суспільними змінами 
й процесами. 

Отже, проактивний моніторинг. Тради-
ційний (реактивний) підхід щодо дослідження 
й аналізу соціальних проблем передбачає, що 
соціальна проблема, яка апріорі має негативне 
забарвлення та є «шкідливою», існує як об’єк-
тивна умова в структурі суспільства, котру 
необхідно якнайшвидше виявити, вивчити її 
природу, установити причину, розкласти на 
частини й запропонувати оптимальні шляхи 
вирішення [10, с. 150]. Але все більше науков-
ців схиляються до думки, що такий погляд нині 
є неефективним і застарілим.
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Так, відомий соціолог Г. Блумер виокрем-
лює цілу низку недоліків, які притаманні цьому 
підходу, а саме:

– соціологи можуть установити соці-
альну проблему й відреагувати на неї тільки 
після того, як вона стала суспільно очевид-
ною та актуальною. Отже, більшість недо-
статньо виражених, але все ж таки потенційно 
загрозливих подій чи явищ не потрапляє 
в поле зору науковців вчасно, а тому може 
довгий час перебувати в латентному стані 
й у майбутньому ставати причиною серйоз-
них соціальних трансформацій чи потрясінь, 
до подолання наслідків яких потрібно залу-

чати значну кількість матеріальних і людських 
ресурсів;

– більшість науковців намагається дослі-
дити об’єктивні умови виникнення тієї чи іншої 
соціальної проблеми, але, як виявляється 
пізніше, вони не завжди сприймаються сус-
пільством, а відтак є неважливими для його 
членів. Тому, на думку Г. Блумера, важли-
віше досліджувати саме процес, за допомо-
гою якого суспільство визначає, що для нього 
є проблемою, а що ні, і формує відповідне 
суб’єктивне ставлення;

– пропоновані варіанти вирішення соці-
альних проблем, які базуються лише на об’єк-

Рис. 1. Модель проактивної стратегії  
запобігання соціальним проблемам

 

Проактивний моніториг 
- доаналітичний аналіз та оцінювання проблемних ситуацій з 

орієнтацією на слабкі, неочевидні сигнали соціальної системи, 
за яких потенційна загроза вже «назріває», але ще не потрапила 
в поле зору науковців; 

- визначення меж «стратегічної зони», що окреслює 
«територію», на яку потрібно спрямувати проактивний вплив із 
управління залученням експертного потенціалу, проведення 
кількісних і якісних соціальних досліджень тощо; 

- установлення закономірностей та основних тенденцій 
зафіксованих подій у соціальному середовищі; 

- здійснення комплексного аналізу виявлених змін і 
встановлення «соціального діагнозу».  

Проактивні дії 
- прийняття відповідних управлінських рішень, вплив на 
фізичне середовище чи поведінку (психологію) людей з метою 
запобігання небажаним подіям, явищам, антисоціальним рухам 
і заворушенням, деескалація деструктивних суспільних 
процесів тощо.  

Проактивна рефлексія 
- критична оцінка наслідків обраної стратегії, оперативне 
реагування на поточні виклики шляхом переконструювання 
управлінських рішень; 
- експертиза отриманих результатів з метою співставлення 
очікуваних наслідків з актуальним станом соціальної системи.   

 

Проактивне конструювання 
- проектування та вибір найкращої лінії чи сценарію 
майбутнього розвитку соціальної системи; 
- створення програми дій з урахуванням аналізованих змін, 
перспективо спрямованих на уникнення розгортання 
деструкцій у функціонуванні суспільних інститутів.  
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тивних наукових фактах і залишають поза ува-
гою реальний процес суспільного реагування 
на них, є малоефективними [10, с. 151–153]. 

З огляду на вищеозначене, інноваційний 
(проактивний) підхід до визначення соціаль-
них проблем і попередження соціальним про-
блемам, на нашу думку, має включати т.з. 
доаналітичний етап, який передбачає орієн-
тацію, націленість на загрозливі події, які ще 
не трапилися, але володіють гіпотетичними 
обрисами ризиків, які, вірогідно, відбудуться, 
якщо станеться низка інших подій, котрі запу-
стять ланцюг незворотних причинно-наслідко-
вих реакцій. Тобто це ще не проблема, а лише 
проблемна ситуація, яка може спровокувати її 
виникнення й розвиток за умови невчасного 
реагування. 

Щоправда, тут є декілька застережень, 
що випливають із теоретичних напрацювань 
науковців, які працюють із методологією кон-
струювання соціальних проблем. Щоб діяти на 
запобігання, завжди необхідно чітко розуміти, 
що може стати соціальною проблемою, у який 
спосіб певні соціальні умови набувають цього 
статусу. Важливо також у процесі проактив-
ного моделювання вирізняти проблему від її 
передумов і наслідків. Визначення серцевини 
проблеми та її супутніх складників (історичні 
контексти, культурні стереотипи, природне 
чи штучно сконструйоване підґрунтя розгор-
тання, закономірності виникнення й розвитку 
тощо), а також установлення та чітке окрес-
лення «стратегічної зони» [11, с. 212], на яку 
потрібно спрямувати проактивний вплив, 
є ключовим напрямом проактивного реагу-
вання на запобігання їй. 

Завершальним моментом цього етапу 
є постановка «соціального діагнозу», який дає 
змогу на основі ґрунтовного та системного 
аналізу всіх загрозливих сигналів, що надхо-
дять із соціальної системи, скласти «загальну 
картину проблеми» та перейти до наступного 
етапу – проактивного конструювання. Осно-
вне його завдання – на основі попередніх даних 
прорахувати всі можливі варіанти розвитку 
подій та обрати найбільш оптимальні з них. 
Найефективнішими інструментами, які дадуть 
змогу втілити такі наміри, є науковий проект, 
основною характеристикою якого є його мно-
жинність і варіабельність, тобто можливість 
обирати найраціональніший шлях руху до 
зазначеної мети та програму, яка передбачає 
конкретні кроки втілення задуму [12].

Проактивні дії – прийняття й реалізація 
конкретних управлінських рішень, що перед-
бачають дотримання чітких кроків реалізації 
наміченої програми; використання необхід-
них ресурсів для досягнення максимального 
результату; забезпечення скоординованого 

керівництва на всіх рінях управління з метою 
досягнення поставлених цілей; поточна 
корекція вже розроблених планів і програм 
з урахуванням мінімізації ризиків їх упрова-
дження тощо. 

Одним із найбільш складних етапів пропо-
нованої моделі проактивної стратегії запобі-
гання соціальним проблемам, на нашу думку, 
є проактивна рефлексія. Соціальні процеси 
та явища, перебіг яких є вкрай непередба-
чуваним і сповненим різноманітними неочі-
куваними поворотами, надзвичайно складні 
за своєю природою. Незважаючи на те що 
всі вони мають закономірності свого функ-
ціонування й розвитку, володіють визначе-
ними взаємозв’язками та будовою тощо, усе 
ж таки існує надзвичайно багато об’єктив-
них і суб’єктивних чинників, які впливають на 
перебіг їх виникнення. Науковцям надзви-
чайно важко віднайти той єдиний правиль-
ний шлях, який би забезпечив отримання 
однозначно позитивного результату в пошуку 
ефективної проактивної стратегії реагування. 
Тому, на наш погляд, критичне переосмис-
лення й переоцінка на перший погляд вда-
лого варіанта вирішення проблеми та своє-
часна корекція або й кардинальна його зміна 
можуть забезпечити отримання максималь-
ного результату, адже лише постійний ана-
ліз ситуації та запланованих дій дає можли-
вість вчасно реагувати на виклики і приймати 
ефективні управлінські рішення.

Висновки з проведеного дослідження. 
Ґрунтовний аналіз наукових джерел і при-
скіпливий погляд на повсякденну реальність 
засвідчив, що більшість проблем майбут-
нього є наслідком недосконалого або част-
кового вирішення актуальної деструкції 
в поточній перспективі. Сучасне суспільство 
звикло реагувати на події, які вже відбулися 
й реально загрожують його життєдіяльності 
чи безпеці. У світлі подій останніх десятиліть 
стає зрозуміло, що така позиція вже давно 
неефективна та помилкова й загрожує знач-
ними економічними, суспільними та люд-
ськими втратами. Проактивна стратегія спря-
мована насамперед на виявлення сигналів, 
які ще є «сліпими» для поточної ситуації, 
тригерів, що є вибуховими за своїми наслід-
ками в майбутньому. Вчасне реагування на 
них значно збільшує шанси на повне чи част-
кове уникнення масштабних соціальних криз 
і катастроф або хоча б дає час на підготовку 
до них. Отже, використання в зазначеному 
контексті давно відомих і напрацьованих 
у науці термінів – моніторинг, конструювання, 
рефлексія тощо в теорії проактивного управ-
ління набуває нового теоретичного та прак-
тичного забарвлення. 
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