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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ЇХ 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економічної системи не 

сформований дієвий механізм соціальної безпеки, не подолані існуючі 

суперечності та диспропорції у питаннях реформування економіки та 

соціальної сфери суспільства, виникають нові проблеми, пов’язані з кризовими 

явищами в економіці, військовою агресією, проблемами зовнішньої 

заборгованості і внутрішньої політичної нестабільності. Це посилює 

можливість виникнення цілого комплексу загроз національній безпеці, в тому 

числі і соціальній безпеці людини і суспільства.  

Безпеку держави можна окреслити за допомогою таких параметрів: 

дотримання конституційних суспільних відносин, зміцнення державної влади, 

економічна могутність, законність, територіальна цілісність і непорушність 

кордонів. Соціальна безпека – це надійна захищеність життєво важливих 

інтересів соціальних суб’єктів макро- та мікрорівнів, збереження і розвиток 

людського потенціалу, підтримка ефективного стимулювання діяльності людей, 

систем їхньої соціалізації та життєзабезпечення.  

Реальними загрозами в українському суспільстві є висока диференціація 

доходів, неможливість частині населення знайти реалізації свої професійних 

знань і досвіду та знайти відповідну роботу, відсутні універсальні цінності, що 

поділяються у всьому суспільстві, криміналізація суспільних відносин, а також 

відсутність у влади моделі розумного і результативного діалогу із суспільством 

в умовах сучасних інформаційних технологій, яку в науковій літературі 

називають інклюзії. В широкому розумінні «інклюзія – це демократичні 

принципи і дії, спрямовані на включення індивіда або групи людей у 

суспільство, подолання дискримінації за статтю, віком, станом здоров’я, 

етнічними або іншими параметрами» [3, с. 126]. Відповідно соціальна інклюзія 

(включення, підтримка) – це фактично той інтелектуальний орієнтир, той 

базовий принцип соціальної безпеки, який відображає в більшості стан 

соціальної безпеки і повинен використовуватися при побудові і реалізації 

сучасної соціальної політики.   

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. 

На наш погляд, соціальна безпека і соціальна політика держави повинна 

розглядатись, як на макрорівні, так і на макрорівні. Макрорівень відображає 

соціальні орієнтири політики держави при забезпеченні належної якості життя 

населення. Соціальні орієнтири економічної політики держави повинні 

полягати у досягненні реальних позитивних зрушень у споживчої та соціально-

трудової сфері; сферах охорони здоров’я та соціального захисту, освіти та 

культури; охорони навколишнього середовища тощо [2, с. 114]. Мікрорівень 

соціальної безпеки і соціальної політики стосується характеристики зміни 

моделей поведінки людини. На думку І.С. Верховоди, обидва ці підходи 

стосуються «формування певних загальносуспільних пропорцій розподілу 

ресурсів і доходів, правил і норм соціальної взаємодії нерозривно пов‘язано із 

змінами моделей господарської поведінки суб‘єктів економічних відносин» [1, 

с. 53], які є наслідком зміни соціальних аспектів функціонування суб’єктів 

господарювання.  

Отже, соціальна політика держави за реальних умов української економіки 

повинна бути спрямованою людину, гарантування соціальної безпеки, на 

економічне зростання країни, розвиток системи науки і освіти, охорони 

здоров’я, соціального захисту всіх прошарків населення від законів ринку, що 

забезпечить побудову суспільства соціальної справедливості. До основних 

завдань соціальної політики, спрямованих на покращення умов функціонування 

людини та створення сприятливого середовища для розвитку її як особистості, 

можна віднести: створення сприятливих житлових та соціально-побутових 

умов; створення сучасних робочих місць; підвищення рівня соціального 

забезпечення; розвиток освіти; реформування системи охорони здоров’я, 

забезпечення доступності медичної допомоги тощо. 
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