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СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

Світовий досвід вказує на те, що без активної регулюючої ролі держави не 

може бути ефективної, соціально орієнтованої ринкової економіки, не говорячи 

вже про ефективність забезпечення безпеки країни. Немає жодної країни з 

високорозвиненою економікою, де б держава усунулася від регулювання 

ключових соціально-економічних процесів.  

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. Соціальна 

безпека – це збереження і розвиток людського потенціалу, надійна захищеність 

інтересів соціальних суб’єктів, підтримка ефективного стимулювання 

діяльності людей, систем життєзабезпечення.  

Важливою ознакою наявності високого рівня соціальної безпеки є 

можливість самостійно реалізовувати заходи розвитку соціальної сфери 

відповідно до системи усвідомлених національних інтересів. Найважливішими 

національними інтересами України в соціальній сфері є: гарантування 

конституційних прав і свобод людини і громадянина; розвиток громадянського 

суспільства, його демократичних інститутів; розвиток духовності, моральних 

засад, інтелектуального потенціалу Українського народу, зміцнення фізичного 

здоров’я нації, створення умов для необхідного відтворення населення; 

створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки 

та забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту населення; 

забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності 

громадян і суспільства [1]. 

Важливість соціальної безпеки в наш час в національній економічній 

системі обмовлена низкою загроз, які створюють реальну загрозу національній 

безпеці. До таких загроз віднесемо: зростання безробіття, збільшення питомої 

ваги населення, яке живе за межею бідності, майнове розшарування, 

скорочення середньої тривалості життя в країні, деформація демографічного й 

соціального складу суспільства, криза родинних цінностей, зниження духовно-

морального й творчого потенціалу, відсутність реально працюючої 

національної ідеї, соціальні конфлікти [3]. 

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.  

Реальна сучасна ситуація обумовлює необхідність проведення соціальної 

політики держави, яка виконує п’ять функцій: традиційна функція, стосується 

питань життєзабезпечення громадян, оплати праці, пенсійного забезпечення; 

функція, пов’язана із впливом інновацій на умови життя й праці; функція, 

пов’язана з визнанням пріоритету людського фактора; функція орієнтована на 

зовнішній вимір соціальної та економічної політики; функція пов’язана з 

участю в розробці програм вирішення глобальних проблем людства (сталий 

розвиток, соціальна екологія, перетворення зон соціально-економічної безпеки 

в загальний простір) [1]. Перша і друга функції обумовлені реаліями 

суспільного розвитку, третя – означає, що соціальна політика враховує 

політичний і соціально-психологічний аспекти. Четверта і п’ята функції 

обумовлюють вихід соціально-економічної політики за національні межі. 

В повній мірі реалізації цих функцій та усуненню загроз соціального 

характеру сприятиме науково обґрунтована соціальна політика, яка буде 

зорієнтована на людину, як головну продуктивну силу суспільства, на її 

інтереси і вирішення реальних соціальних проблем в Україні. Це сприятиме як 

подальшому сталому розвитку національної економіки, так і підвищенню 

індексу людського розвитку, за яким оцінюється сьогодні рівень розвитку 

країни. Зауважимо, що сьогодні Україна відноситься до тої групи країн світу, де 

індекс людського розвитку є найнижчим (у цій групі крім України є Молдова, 

Вірмені, Грузія, Азербайджан, Туреччина) [2, с. 32].   

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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