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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ СЬОГОДНІ В 

КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Забезпечення безпеки особистості, суспільства й держави, усього світового 

співтовариства є ключовою метою розвитку людської цивілізації. Потреба в 

безпеці, тобто потреба у захисті від зовнішнього небажаного впливу і стрімких 

внутрішніх змін соціально-економічної системи – це фундаментальна потреба 

життєдіяльності людини, сім’ї та суспільства в цілому. Безпека життєдіяльності 

– це стан захищеності особи, суспільства і держави від внутрішніх та зовнішніх 

небезпек і загроз, яка передбачає діяльність суспільства, окремих осіб та 

міжнародної спільноти по виявленню, запобіганню та подоланню  небезпек та 

загроз, що можуть негативно на них вплинути, знищити матеріальні та духовні 

цінності, завдати збитків, сповільнити соціально-економічний розвиток. 

Саме поняття «безпека життєдіяльності» є багатогранним і складним, 

оскільки відображає різноманітні аспекти функціонування людського 

суспільства, а саме: соціальний (статусні, духовні, екологічні, культурні 

показники розвитку особи); політичний (віддзеркалює внутрішні та зовнішні 

взаємини як між окремими індивідами, так і об’єднаннями людей на основі 

певних концепцій); оборонний (захищеність від зовнішньої агресії); 

економічний (характеризує відносини між людьми з приводу власності); 

інформаційний та науково-технічний (рівень прогресу в галузі новітніх 

технологій) [1, с.27].  

Соціальна домінанта стає найважливішою метою процесів забезпечення 

безпеки життєдіяльності, вона на сьогодні обумовлена складністю і 

взаємообумовленістю розвитку економічної і соціальної сфер. Соціальна 

складова безпеки життєдіяльності є, з одного боку, передумовою забезпечення 

високого рівня розвитку національної економіки, а з іншого – визначальним 

завданням щодо забезпечення високих параметрів безпеки. Така подвійна роль 

соціальних чинників обумовлює сьогодні особливу актуальність і потребує 

посилення уваги до соціально-економічних аспектів проблем безпеки на 

сучасному етапі суспільного розвитку, вимагає особливої уваги зі сторони 

держави при реалізації соціально-економічної політики.  

Соціально-економічну 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 [2]. 



Соціально-економічна політика держави реалізується за допомогою  

соціально-економічних її функцій, які можна згрупувати у п’ять  блоків, що 

органічно пов’язані між собою: регулююча адміністративна, регулююча 

економічна, регулююча фінансова, регулююча інноваційна, регулююча 

соціальна [3, с. 246]. 

Найнебезпечнішими загрозами у соціальній сфері України є: 

невідповідність програм реформування економіки країни і результатів їх 

здійснення визначеним соціальним пріоритетам; неефективність державної 

політики щодо підвищення трудових прибутків громадян, подолання бідності 

та збалансування продуктивної зайнятості працездатного населення; криза 

системи охорони здоров’я та соціального захисту населення і, як наслідок, 

небезпечне погіршення стану здоров’я населення; поширення наркоманії, 

алкоголізму, соціальних хвороб; загострення демографічної кризи; зниження 

можливостей здобуття якісної освіти представниками бідних прошарків 

суспільства; прояви моральної та духовної деградації суспільства. 

Сьогодні основними напрями соціально-економічної політики в Україні є:  

–    підвищення добробуту населення за рахунок особистого трудового 

внеску, підприємництва та ділової активності; 

–    надання відповідної допомоги по безробіттю, збереження робочих 

місць, фахова перепідготовка осіб, які втратили роботу; 

–    проведення пенсійної реформи, яка буде забезпечувати справедливу 

систему пенсійних виплат з урахуванням трудового внеску працівника; 

–    надання адресної допомоги у грошовій та натуральних формах; 

–    забезпечення стабільного фінансування та державної підтримки 

розвитку соціальних галузей (освіти, науки та культури); 

–    широка підтримка сім’ї, материнства та дитинства [4, c. 127]. 

В найближчі роки в Україні соціально-економічна політика держави за 

повинна бути спрямованою на економічне зростання країни, створення 

механізму державного регулювання економіки, формування соціальної сфери 

на основі поєднання державної системи науки і освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту всіх верств населення. Це створить реальні умови 

безпечної життєдіяльності людини і суспільства, стане умовою для  

формування суспільства соціальної справедливості.  
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