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СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА ЯК СКЛАДОВА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 Соціальна безпека українського суспільства в сучасних умовах є 

найважливішою складовою безпеки держави. Якщо не вжити відповідних 

запобіжних заходів безпеки, наявні зовнішні й внутрішні загрози політичного, 

економічного, соціального, воєнного, екологічного, техногенного, 

інформаційного та іншого характеру здатні дестабілізувати стан захищеності 

життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави у всіх сферах їх 

діяльності. Безпеку держави можна окреслити за допомогою таких параметрів: 

дотримання конституційних суспільних відносин, зміцнення державної влади, 

економічна могутність, законність, територіальна цілісність і непорушність 

кордонів. 

 Головною метою гарантування національної безпеки є створення й 

підтримка такого соціального, економічного, політичного, міжнародного і 

військово-стратегічного становища країни, яке б створювало сприятливі умови 

для розвитку особистості, суспільства і держави. У зв’язку з цим 

найважливішими завданнями забезпечення національної безпеки України нині 

є: підйом економіки країни, проведення незалежного та соціально 

орієнтованого курсу; зміцнення правопорядку та соціально-політичної 

стабільності суспільства, державності і місцевого самоврядування; формування 

гармонійних міжнаціональних відносин; гарантування міжнародної безпеки 

України; зміцнення безпеки держави в оборонній та інформаційній сферах; 

забезпечення життєдіяльності населення в техногенно безпечному та 

екологічно чистому світі.  

Соціальну безпеку ми розглядаємо як складову більш складної наукової 

категорії – національної безпеки, яка відображає захищеність особи, соціальної 

групи, суспільства від загроз їх життєвим інтересам, правам, свободам. 



Виходячи з цього, у загальному вигляді, постійним об’єктом соціальної безпеки 

є особа, її життєво важливі права і свободи у соціальній сфері життєдіяльності 

суспільства: право на достойний рівень життя, на працю та її оплату, освіту, 

відпочинок, гарантований соціальний захист з боку держави[1]. 

Аналіз соціального стану українського суспільства свідчить про те, що 

основними соціальними ризиками (загрозами) соціальній безпеці є: бідність 

(відносна та абсолютна); майнова диференціація суспільства; соціальна 

нерівність; відчуженість значної кількості громадян від суспільного життя, 

звуження їх доступу до освіти, медицини і культури; низький рівень охоплення 

бідного населення соціальною підтримкою. Усього 56,8% бідних (згідно з 

критерієм прожиткового мінімуму) одержують який-небудь вид соціальної 

підтримки; спостерігається низька адресність при наданні соціальної 

підтримки. Розподіл державних соціальних трансфертів є несправедливим: 

менше 23 % від їх загальної суми потрапляють до бідних, а майже 17 млрд грн 

щороку (близько 6 % доходів бюджету) надаються небідному населенню[2]. 

        Перелічені загрози досягли масштабів, які можуть становити (а в деякій 

мірі становлять) реальну загрозу національній безпеці держави. Практично з 

усіх найважливіших соціальних показників світового цивілізаційного розвитку 

Україна продовжує перебувати на небезпечній межі. Довготривала 

невирішеність соціальних проблем у переважної частини українського 

суспільства сьогодні виступає одним із основних чинників виникнення та 

розвитку низки загроз у різних сегментах національної безпеки. Йдеться, 

зокрема, про дестабілізацію суспільно-політичних процесів, загострення 

конфліктів на національному і релігійному ґрунті, формування сепаратистських 

настроїв в окремих регіонах та групах населення, зневіру у дієздатності влади, 

вимивання з країни кваліфікованої робочої сили тощо. 

Питання щодо стану соціальної безпеки, як однієї зі складових 

національної безпеки, є надзвичайно актуальним для України саме на 

нинішньому етапі. Соціальна складова в системі суспільно-політичних і 

економічних пріоритетів України набирає ваги одного з домінантних 



національних інтересів. Для створення реальної соціальної безпеки необхідно, 

по-перше, створити необхідні умови в соціальній сфері для більш повного 

задоволення потреб людини; по-друге, створення програм підтримки 

непрацездатного населення; по-третє, залучення недержавних підприємств і 

організацій для проведення більш ефективної соціальної політики; по-четверте, 

проведення соціальних заходів серед населення, особливо молоді, спрямованих 

на підвищення моральності і пропаганду здорового способу життя. 

Від ефективності соціальної політики залежить ставлення громадян до 

впроваджуваних реформ, до державних інституцій, політичних партій і 

окремих політиків, зрештою – до державності і незалежності України. Від 

якості та динаміки вирішення цих проблем значною мірою залежатиме також 

імідж нашої країни в очах європейської і світової демократичної спільноти. 

Таким чином, проблема соціальної безпеки та вироблення оптимальної 

стратегії її забезпечення у нерозривній єдності з євроінтеграційними та 

глобальними орієнтирами вимагає глибоко виважених наукових і політичних 

підходів. Вирішення зазначених проблем вимагає подальшого вдосконалення 

механізмів державного регулювання у сфері соціального захисту; визначення 

основних напрямів державної політики у сфері зайнятості; обґрунтування 

напрямів інноваційного розвитку країни; створення сприятливих умов для 

становлення середнього класу; запровадження системи адресних допомог. В 

Україні потребує модернізації інститут соціальної інспекції та соціального 

аудиту, що надасть можливість більш ефективно реагувати на загрози 

соціальній безпеці та виробляти дієві механізми щодо їх попередження. 
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