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У статті виокремлено шляхи удосконалення процесів державного забезпечення соціально�економіч�
ної безпеки. Виділено загрози соціальній безпеці в державі: породжені недоліками та помилками в пол�
ітиці та діях державних і політичних лідерів, владних інститутів; пов'язані з національними протиріччями,
конфліктами інтересів центру та регіонів; ті, що виникли внаслідок діяльності держави, політичних партій
і рухів, їхніх лідерів, та ведуть до підриву стабільності суспільства і державного устрою; обумовлені пол�
ітичним екстремізмом і тероризмом; викликані порушенням законних прав, свобод й інтересів особис�
тості; пов'язані з загостренням криміногенної ситуації у суспільстві; загроза здоров'ю населення країни
в результаті недосконалості системи охорони здоров'я і медичного обслуговування та екологічного не�
благополуччя; пов'язані з деградацією навколишнього середовища і життєдіяльності населення; різка
кількісна й якісна зміна демографічної ситуації в країні, окремому регіоні, етносі. Сформульовано прин�
ципи формування та впровадження демографічної політики України на перспективу: комплексність, пріо�
ритетна концентрація, своєчасне реагування на тенденції демографічного характеру протягом поточно�
го періоду, облік особливостей демографічного розвитку на регіональному рівні, підтримка взаємодії
органів державної влади з суспільними інститутами. Запропоновано механізми підтримки соціальної без�
пеки в Україні. Підкреслено, що зазначені механізми повинні бути у першу чергу орієнтовані на впровад�
ження соціальних програм для визначених категорій населення.

Problem setting. Social security can threaten the phenomena and processes which lead to sharp and high�
quality changes in society, dangerous deformations which, in turn, can lead to serious social consequences for
the personality, social groups and institutes. Accordingly, the above stated causes relevance of the research
subject.

Recent research and publication analysis. The features of formation and introduction of the social policy
were investigated by numerous scientists.

 However processes of ensuring of the social security in the country at the nation�wide level still demand an
additional research.

Paper objective. The purpose of article is allocation of the ways of improvement of processes of state ensuring
of the social and economic security.

Paper main body. The ways of improvement of processes of state ensuring of the social and economic security
are allocated in the article.

In particular, the threats for the social security in the state are allocated. The prospect principles of formation
and introduction of population policy on prospect formulated. The mechanisms of maintenance of the social
security in Ukraine are offered.

Conclusions of the research.
The following threats for the social security in the state are allocated: ones, generated by shortcomings and

mistakes of policy and actions of the state and political leaders and governmental institutes; ones, connected
with national contradictions and conflicts of interests of the center and regions; ones that have arisen from
activity of the state, political parties and movements which lead to society and political system blasting; ones,
caused by political extremism and terrorism; ones, caused by violation of legitimate rights, freedoms and
interests of the personality; ones, connected with aggravation of society criminogenic situation; threat to health
of the country population as a result of imperfection of the health care system, medical care and ecological
trouble; ones, connected with degradation of the environment and population activity; sharp quantitative and
high�quality change of demographic situation in the country, certain region, ethnos. The following prospect
principles of formation and introduction of population policy on prospect formulated: complexity, priority
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціальна безпека може загрожувати явищам і про�

цесам, які приводять до різких і якісних змін у суспіль�

стві, небезпечних деформацій, що, у свою чергу, можуть

призвести до тяжких соціальних наслідків для особис�

тості, соціальних груп та інститутів. Відповідно, вище�

зазначене обумовлює актуальність обраної теми до�

слідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Особливості формування та впровадження соціаль�

ної політики досліджувалися багатьма вченими, зокре�

ма, такими: В. Куценко [2], В. Скуратівський [3], В. Тер�

тичка [4].

Однак процеси забезпечення соціальної безпеки в

країні на загальнодержавному рівні все ще потребують

додаткового дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є виокремлення шляхів удосконален�

ня процесів державного забезпечення соціально�еконо�

мічної безпеки.

Для досягнення поставленої мети ставляться та ви�

рішуються такі завдання:

— виділити загрози соціальній безпеці в державі;

— сформулювати принципи принципів формування

та впровадження демографічної політики України на

перспективу;

— запропонувати механізми підтримки соціальної

безпеки в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасній Україні соціальна безпека може бути за�

безпечена лише цілеспрямованою на її досягнення полі�

тикою та діями держави і суспільства. Для цього необхідні

сприятливі соціально�економічні умови, в тому числі:

— економічне зростання;

— забезпечення зайнятості населення;

— подолання демографічної кризи;

— забезпечення доступу різних прошарків населен�

ня до систем освіти, охорони здоров'я, інститутів со�

ціальної захисту, культурних цінностей;

— створення дієвої системи безпеки особистості,

охорони майна громадян [2; 3].

Серед загроз соціальної безпеки можна виділити

такі групи:

— загрози, породжені недоліками та помилками в

політиці та діях державних і політичних лідерів, влад�

них інститутів. Це рішення, що суперечать Конституції,

законам, адміністративним нормам і ведуть до неспри�

ятливих соціальних наслідків і внаслідок цього —

конфліктів;

concentration, timely response to tendencies of demographic character during the current period, accounting
of the demographic development features at the regional level, support of interaction of public authorities with
public institutes. The mechanisms of maintenance of the social security in Ukraine are offered. It is emphasized
that the specified mechanisms first of all have to be focused on introduction of social programs for the certain
population categories.
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— загрози, пов'язані з національними протиріччя�

ми, конфліктами інтересів центру та регіонів, порушен�

ням прав, свобод і законних інтересів громадян будь�

якої національності, міжконфесійних і міжнаціональних

конфліктів, що виникли внаслідок провокування цих

конфліктів;

— загрози, що виникли внаслідок діяльності дер�

жави, політичних партій і рухів, їхніх лідерів, та ведуть

до підриву стабільності суспільства і державного

устрою, соціальних конфліктів або інших форм соціаль�

ної нестабільності;

— загрози, обумовлені політичним екстремізмом і

тероризмом, внаслідок чого виникають матеріальні, мо�

ральні, соціально�психологічні збитки населенню,

окремим його групам, особистостям;

— загрози, викликані порушенням законних прав,

свобод й інтересів особистості та недієздатністю їх за�

хисту (порушення права на життя, працю, освіту, жит�

ло, охорону здоров'я, свободу пересування, забезпе�

чену старість тощо);

— загрози, пов'язані з загостренням криміногенної

ситуації у суспільстві, ростом злочинності, порушенням

законності в діяльності правоохоронних органів і дер�

жавних структур;

— загроза здоров'ю населення країни в результаті

недосконалості системи охорони здоров'я та медично�

го обслуговування, екологічного неблагополуччя й

особливо внаслідок екологічних проблем, масового по�

ширення хронічних й інфекційних захворювань, нарко�

манії й алкоголізму, інших соціальних захворювань;

— загрози, що пов'язані з деградацією навколиш�

нього середовища і життєдіяльності населення, та по�

рушують механізми відтворення людини та соціуму;

— загрози різкої кількісної й якісної зміни демо�

графічної ситуації в країні, окремому регіоні, етносі [3; 4].

При цьому слід звернути увагу на те, що соціальна

трансформація є одним з найважливіших індикаторів

соціальної безпеки. Нестійкість соціальної структури

суспільства, процеси її деградації, відсутність збалан�

сування інтересів окремих соціальних груп, узурпація

влади та власності окремими групами, пренебрегація

умовами відтворення деяких соціальних груп можуть

призвести до соціальних потрясінь суспільства та дер�

жави. Одним із ключових напрямів забезпечення соц�

іальної безпеки є дієва демографічна політика.

Серед принципів формування та впровадження де�

мографічної політики України на період до 2025 року

слід виділити такі:

— використання принципу комплексності у вирі�

шенні завдань демографічного характеру — заходи в

зазначеній сфері повинні містити взаємопов'язані на�

прямки демографічного розвитку (смертності, народ�

жуваності та міграції);
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— пріоритетна концентрація — обрання ключових

питань у межах кожного з напрямків демографічного роз�

витку та використання дієвих механізмів їх вирішення;

— забезпечення своєчасного реагування на тен�

денції демографічного характеру протягом поточного

періоду;

— ведення обліку особливостей демографічного

розвитку на регіональному рівні та використання дифе�

ренційованого підходу до формування та впроваджен�

ня демографічних регіональних програм;

— підтримка взаємодії органів державної влади з

суспільними інститутами;

— координація дій законодавчих та виконавчих

органів державної влади на державному, регіонально�

му та муніципальному рівнях [1; 4].

При цьому серед ключових завдань демографічної пол�

ітики України на період до 2025 року слід відзначити такі:

— зменшення рівня смертності від причин зовніш�

нього походження, переважно у працездатному віці;

— зниження рівня смертності матерів і немовлят,

посилення репродуктивного здоров'я населення, під�

тримка здоров'я дітей та підлітків;

— підтримка та підвищення рівня здоров'я населен�

ня, збільшення тривалості фази активного життя, фор�

мування сприятливих умов та забезпечення мотивуючих

чинників для ведення здорового способу життя, суттє�

ве зниження рівня захворюваності соціально небезпеч�

ними хворобами, підвищення якості життя хворих (зок�

рема, хворих на хронічні захворювання й інвалідів);

— збільшення показника народжуваності;

— укріплення сімейного інституту;

— залучення мігрантів відповідно до потреб забезпе�

чення соціально�економічної безпеки у контексті підтрим�

ки необхідного демографічного стану в країні [1; 2].

Зокрема серед механізмів рішення завдання щодо

скорочення рівня смертності населення необхідно ви�

ділити такі, що мають бути орієнтовані на:

— зниження рівня смертності від серцево�судинних

захворювань через формування комплексної системи

профілактики факторів ризику та проведення ранньої діаг�

ностики з застосуванням сучасних медичних технологій;

— підвищення рівня матеріально�технічного забез�

печення закладів охорони здоров'я;

— зниження рівня смертності та травматизму як

наслідку пригод дорожньо�транспортного походження

через підвищення якості дорожньої інфраструктури,

забезпечення дисципліни на дорогах;

— зниження рівня смертності та травматизму як

наслідку нещасних випадків у межах виробництва та

професійних захворювань;

— зниження рівня смертності як наслідку самогубств

через активізацію роботи профілактичного характеру з

громадянами, що входять до відповідних груп ризику;

— зниження рівня смертності як наслідку захворю�

вань онкологічного походження через впровадження

відповідних профілактичних програм;

— зниження рівня смертності як наслідку ВІЛ /

СНІДу та туберкульозу через модернізацію профілак�

тично�лікувальних програм щодо вказаних захворю�

вань;

— впровадження спеціальних програм для населен�

ня похилого віку.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, у результаті проведення даного до�

слідження було отримано такі результати.

1. Виділено загрози соціальній безпеці в державі: по�

роджені недоліками та помилками в політиці та діях дер�

жавних і політичних лідерів, владних інститутів; пов'язані

з національними протиріччями, конфліктами інтересів цен�

тру та регіонів; ті, що виникли внаслідок діяльності дер�

жави, політичних партій і рухів, їхніх лідерів, та ведуть до

підриву стабільності суспільства і державного устрою;

обумовлені політичним екстремізмом і тероризмом; вик�

ликані порушенням законних прав, свобод й інтересів осо�

бистості; пов'язані з загостренням криміногенної ситуації

у суспільстві; загроза здоров'ю населення країни в резуль�

таті недосконалості системи охорони здоров'я і медично�

го обслуговування та екологічного неблагополуччя; пов'я�

зані з деградацією навколишнього середовища і життєді�

яльності населення; різка кількісна й якісна зміна демог�

рафічної ситуації в країні, окремому регіоні, етносі.

2. Сформульовано принципи формування та впровад�

ження демографічної політики України на перспективу:

комплексність, пріоритетна концентрація, своєчасне реа�

гування на тенденції демографічного характеру протягом

поточного періоду, облік особливостей демографічного

розвитку на регіональному рівні, підтримка взаємодії

органів державної влади з суспільними інститутами.

3. Запропоновано механізми підтримки соціальної

безпеки в Україні. Підкреслено, що зазначені механіз�

ми повинні бути у першу чергу орієнтовані на впровад�

ження соціальних програм для визначених категорій

населення.
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