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У статті визначено місце соціальної безпеки в системі національної безпеки країни. Проаналізовано підходи 

вітчизняних вчених до визначення поняття «соціальна безпека» та сформульовано власне визначення цього поняття. 
Запропоновано систему параметрів та показників соціальної безпеки населення України та проведено їх аналіз за період з 
2010 по 2014 р. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день майже в усіх сферах функціонування українського 

суспільства спостерігаються кризові явища та загальний занепад. За таких умов першочерговою задачею 
державної політики є вирішення накопичених соціальних проблем та позбавлення від негативних тенденцій 
саме у соціальній сфері. Адже стабільність та позитивний розвиток соціальної сфери є запорукою успішного 
реформування та вирішення основних проблем в усіх інших сферах життєдіяльності суспільства, що, як 
наслідок, забезпечить зменшення кількості загроз подальшому розвитку суспільства та національній безпеці 
України загалом. 

Поняття національної безпеки, відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки 
України» від 18.05.2003 р. № 964-15, визначається як «…захищеність життєво важливих інтересів людини і 
громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне 
виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам…» у 
широкому спектрі сфер державного управління «…при виникненні негативних тенденцій до створення 
потенційних або реальних загроз національним інтересам…» [1]. Такі вчені, як Лібанова Е., Новікова О., 
Паламарчук В., Сиченко О. до складу національної безпеки, за таким критерієм як суспільна сфера 
функціонування, включають: економічну, екологічну, політичну, соціальну, воєнну, інформаційну, науково-
технологічну, демографічну, правову, психологічну та інші види безпеки.  

При цьому соціальна безпека грає ключову роль у всій системі національної безпеки. Безумовно, що 
вся ця система взаємопов’язана і кожна складова не може розглядатися ізольовано від інших. Однак, саме у 
соціальній сфері сфокусовані всі основні проблеми національної безпеки, зокрема: економічні кризи мають 
одним із найнебезпечніших своїх наслідків соціальний вибух; екологічні катастрофи є наслідком нехтування 
та неповажного відношення соціуму до навколишнього середовища; занепад економіки пов'язаний з 
падінням трудової моралі та трудової мотивації; військова поразка часто починається із деморалізації армії 
та розладу тилу; від господарюючої системи ціннісних орієнтацій залежить відношення соціуму до освіти та 
науки, які визначають майбутнє країни. 

Як бачимо, соціальна сфера пов’язана різноманітними прямими та зворотними зв’язками зі всіма 
іншими сферами функціонування суспільства. Це, в свою чергу, обумовлює те, що соціальна безпека, в 
основі якої лежать гарантії держави по забезпеченню свобод та рівних можливостей громадян, є 
найважливішим інструментом забезпечення життєдіяльності громадян та суспільства, розвитку економіки та 
національної самосвідомості. Тому, для розробки системи заходів удосконалення та підвищення 
ефективності формування і реалізації державної соціальної політики необхідним, в першу чергу, є аналіз 
стану забезпечення соціальної безпеки України. Однак, таке дослідження є неможливим без розробки 
системи певних параметрів та показників, за якими можна було б оцінити стан соціальної безпеки та 
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відобразити результативність соціальної політики, яка проводиться в Україні. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню соціальної безпеки як підсистеми 

національної безпеки присвячено праці таких вчених, як: А. Баланди, Е. Лібанова, О. Новікової, В. 
Паламарчука, О. Сиченко. Теоретико-методологічні та практичні проблеми забезпечення соціальної безпеки 
розкриті в працях І. Гнибіденка, А. Колота, В. Куценка, О. Новікової, Г. Ситника, В. Скуратівського, В. 
Трощинського, В. Удовиченка, У. Хомри. Вагомий внесок у вирішення питань, пов’язаних із аналізом та 
побудовою системи показників стану соціальної безпеки, внесли такі вчені, як: О. Давидюк, Т. Завора, Н. 
Палій, Д. Солоха, О. Чепурний та інші.  

Віддаючи належне виконаним дослідженням, спрямованим на: визначення сутності соціальної 
безпеки населення та її основних характеристик, місця та ролі соціальної безпеки в системі національної 
безпеки, пошук шляхів та механізмів забезпечення соціальної безпеки на рівні держави та кожного окремого 
громадянина, дослідження показників стану соціальної безпеки, хотілося б зазначити про необхідність 
наукових праць щодо формування єдиного підходу до визначення поняття «соціальна безпека» та розробки 
повноцінної системи параметрів та показників соціальної безпеки населення України. Зазначені проблеми 
обумовили вибір напряму дослідження, формулювання мети статті та завдання з її досягнення. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності поняття «соціальна безпека» та 
розробка можливої системи параметрів та показників соціальної безпеки населення України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття соціальної безпеки має недостатній рівень 
теоретичної розробленості у вітчизняній науці та, як наслідок, недостатній рівень відображення у чинних 
нормативно-правових актах. Так, у Концепції (основах державної політики) національної безпеки України, 
прийнятої у 1997 році, було визначено 7 сфер національної безпеки України, до складу яких включалася і 
соціальна безпека, яка характеризувалася як «…стан захищеності життєво важливих інтересів особи, 
суспільства та держави від внутрішніх та зовнішніх загроз, що є необхідною умовою збереження та 
примноження духовних і матеріальних цінностей…» [2]. Однак, зазначена Концепція втратила чинність у 
2003 році, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про основи національної безпеки України», у якому 
термін «соціальна безпека» взагалі відсутній, а визначені тільки загрози національним інтересам і 
національній безпеці України у соціальній та гуманітарній сферах державного управління. 

Крім того, серед науковців України відсутній єдиний підхід до визначення сутності цього поняття 
(таблиця 1).  

 
Таблиця 1 

Визначення поняття «соціальна безпека» вітчизняними науковцями 
Науковий підхід Автор Визначення поняття 

О. Білорус 

Надійна захищеність життєво важливих інтересів соціальних 
суб’єктів на макро- та мікрорівнях, збереження і розвиток людського 
потенціалу, підтримка ефективного стимулювання діяльності людей, 
систем їхньої соціалізації та життєзабезпечення, невмирущих 
цінностей, моральності [3, с.138] 

Змістовий підхід: 
головна увага 
приділяється 
змістовому 
наповненню 
поняття О. Давидюк 

Стан суспільства, в тому числі всіх основних сфер виробництва, 
соціальної сфери, охорони внутрішнього конституційного порядку, 
зовнішньої безпеки, культури, при якому забезпечується номінальний 
рівень соціальних умов та соціальних благ..., що визначають якість 
життя людини і суспільства в цілому, та гарантується мінімальний 
ризик для життя, фізичного та психічного здоров’я людей [4] 

О. Новікова 

Стан захищеності соціальних інтересів особи і суспільства від загроз 
національній безпеці, які впливають на них; 
Соціальні інтереси - орієнтири та прагнення людини, суспільства, 
держави до задоволення соціальних потреб стосовно забезпечення 
життєдіяльності, суспільно-нормального функціонування та 
соціального розвитку [5, с.17] 

Процесуальний 
підхід: увага 
приділяється 
процесам, які 

змінюють рівень 
соціальної 
безпеки В. Скуратівський 

Стан життєдіяльності людини та суспільства, що характеризується 
сформованою, сталою соціальною системою забезпечення соціальних 
умов діяльності особистості, її соціальної захищеності, стійкості до 
впливу чинників, які підвищують соціальний ризик [6, с.196] 

С. Пирожков 

Результат соціальної політики, яка має застерігати суспільство від 
соціальних вибухів, відкритих і прихованих виявів громадської 
непокори та інших конфліктних ситуацій, сприяти підвищенню 
конкурентоспроможності українського працівника за європейськими 
та світовими стандартами [7, с.41] 

Організаційний 
підхід: головна 

увага 
приділяється 
проблемам 
забезпечення 

стану соціальної 
безпеки 

О. Хомра 
Стан гарантованої правової та інституціональної захищеності 
життєво важливих інтересів особи і суспільства від зовнішніх та 
внутрішніх загроз [8, с.74] 

  
Враховуючи підходи вітчизняних науковців до визначення поняття «соціальна безпека», можна 

зробити висновок, що зазначене поняття багатопланове, зачіпає як приватні так і суспільні інтереси. Воно 
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носить суб’єктивно-об’єктивний характер та представлено, з одного боку, як система соціальної організації, 
а з другого боку, як індивідуальне чи групове самопочуття та усвідомлення своєї захищеності.  

На думку Антонюка П. та Купчинської Н., до основних характеристик соціальної безпеки на рівні 
держави відносяться: стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства й держави від 
внутрішніх і зовнішніх загроз; стан соціальної безпеки як наслідок реалізації заходів соціального захисту, 
який характеризує їх результативність та ефективність; стан захищеності соціальних інтересів особи і 
суспільства від загроз, що на нього впливають; сукупність заходів щодо захисту інтересів країни та народу в 
соціальній сфері; розвиток соціальної структури і відносин в суспільстві, системи життєзабезпечення і 
соціалізації людей, способу життя відповідно до потреб прогресу, теперішніх і майбутніх поколінь; стан 
захищеності особистості, соціальної групи, спільноти від загроз порушення їх життєво важливих інтересів, 
прав, свобод та ін. [9, с. 131]. 

Враховуючи вищевикладене, можна визначити поняття «соціальна безпека», як стан постійної та 
стабільної захищеності від усіх видів соціальних загроз, викликів, ризиків та реалізація соціальних інтересів 
кожного громадянина, окремої групи та суспільства країни загалом, а також розробка і проведення 
ефективних заходів, спрямованих на підвищення рівня функціонування, відтворення та розвитку соціальної 
системи, що досягається за рахунок злагодженої діяльності державних органів всіх гілок влади та особистої 
активності населення країни. 

Таким чином, достатній рівень соціальної безпеки окремого громадянина та населення в цілому є 
основоположним фактором позитивного розвитку будь-якого суспільства, в тому числі й українського. 

Соціальну безпеку можна виразити через систему параметрів та показників. Під параметрами 
соціальної безпеки мається на увазі конкретний набір характеристики соціальної безпеки як соціального 
явища, а під показниками – конкретні кількісні значення відповідних параметрів. 

Система параметрів та показників соціальної безпеки повинна ґрунтуватись на конституційних 
гарантіях прав громадян, охоплювати всю сукупність соціальних відносин та відображати результативність 
соціальної політики та системи заходів органів державної влади і місцевого самоврядування по реалізації 
цих прав. 

У зв’язку з цим, ми пропонуємо наступний перелік параметрів соціальної безпеки населення 
України, який ґрунтується та конституційних гарантіях держави по забезпеченню їх стану на належному 
рівні (таблиця 2). 

 
Таблиця 2 

Параметри соціальної безпеки населення України та конституційні гарантії їх забезпечення 
Параметр Гарантії забезпечення (відповідно до Конституції України) [10] 

Рівень життя 
населення 

- Стаття 48: «Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає 
достатнє харчування, одяг, житло». 

Соціально-
трудові 

відносини 

- Стаття 43: «Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для 
повного здійснення громадянами права на працю…»; 
- Стаття 46: «Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення 
їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 
передбачених законом». 

Система освіти  
- Стаття 53: «Кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність і безоплатність 
дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти…». 

Система 
охорони 
здоров’я  

- Стаття 49: «Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. 
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-
економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм». 

Демографічна 
ситуація 

- Стаття 3: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною цінністю»; 
- Стаття 27: «Кожна людина має невід'ємне право на життя… Обов'язок держави – захищати 
життя людини». 

  
Враховуючи вищевикладене, проведемо аналіз показників основних параметрів соціальної безпеки 

населення України, використовуючи для цього статистичні дані Державної служби статистики України за 
період з 2011 по 2014 р. 

1. Перша група показників – основні показники рівня життя населення, які відображено у таблиці 3 
[11]. 

Аналізом основних показників першого параметру соціальної безпеки – рівня життя встановлено 
незначне зниження чисельності населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 
місяць, нижчими прожиткового мінімуму, протягом 2012–2014 рр. Однак, при діючих нормах споживання 
товарів та послуг, які враховуються у прожитковому мінімумі, доходи нижче цього рівня не дозволяють 
людині вижити без сторонньої допомоги, будь то допомога з боку держави, оточуючих, чи наявність 
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збережень у вигляді житла та іншого майна. Таку категорію населення вірніше відносить до бідних. У 
зв’язку з цим, рівень бідних в 8,6% (3,2 млн осіб) слід кваліфікувати як такий, що загрожує соціальній 
безпеці України. 

 
Таблиця 3 

Основні показники рівня життя населення 
Показник Од. виміру 2010 2011 2012 2013 2014 

млн. осіб 3,6 3,2 3,8 3,5 3,2 Чисельність населення із середньодушовими 
еквівалентними загальними доходами у місяць, 
нижчими за прожитковий мінімум питома вага, % 8,8 7,8 9,1 8,4 8,6 
Співвідношення загальних доходів 20% найбільш та 
20% найменш забезпеченого населення (квінтильний 
коефіцієнт фондів) 

разів 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 

Питома вага споживчих сукупних витрат у сукупних 
витратах домогосподарств 

% 90,0 90,2 90,9 90,3 91,6 

- частка витрат на продовольчі товари та 
харчування поза домом у споживчих сукупних 
витратах домогосподарств % 56,7 56,5 55,5 55,4 57,1 

Питома вага неспоживчих сукупних витрат у 
сукупних витратах домогосподарств 

% 10,0 9,8 9,1 9,7 8,4 

Забезпеченість населення житлом (у середньому на 1 
жителя) 

м2 23,3 23,5 23,7 23,8 23,8 

Питома вага сімей, які стоять у черзі на отримання 
житла 

% 37,21 37,29 37,36 37,19 36,85 

- частка сімей, які мають житлову площу нижче 
санітарної норми (13,65 м2) % 41,8 41,0 40,5 40,2 40,2 

Рівень злочинності (кількість злочинів на 100 тис. 
осіб населення) 

- 1102 1141 1116 1242 1170 

Кількість засуджених на 100 тис. осіб населення - 368 338 357 270 238 
  

У той самий час, щорічне незначне зменшення квінтильного коефіцієнта фондів вказує на 
скорочення розриву між найбагатшим і найбіднішим населенням України, та як наслідок, на незначне 
збільшення частки середнього класу. Але, у практиці розвинутих країн частку середнього класу менше 50% 
(в Україні приблизно 15–20%) прийнято вважати такою, що загрожує соціальній стабільності держави. 

Питома вага споживчих сукупних витрат домогосподарств, протягом періоду, який досліджується, 
мала тенденцію до збільшення, і у 2014 році цей показник склав 91,6% сукупних витрат. Це стало 
результатом збільшення у структурі споживчих сукупних витрат частки витрат на продовольчі товари та 
харчування поза домом. При цьому, питома вага неспоживчих сукупних витрат зменшилась з 10,0% (у 2010 
р.) до 8,4% (у 2014 р.). Що, в свою чергу, обумовлює зменшення обсягу коштів домогосподарств, які можуть 
бути спрямовані на заощадження, капітальні вкладення, будівництво, придбання нерухомості, ремонт, та, як 
наслідок, свідчить про загальне погіршення матеріального стану сімей України. 

Забезпеченість житлом є однією із конституційних гарантій України по забезпеченню достатнього 
рівня життя для всіх громадян. При цьому, у 2014 р. в середньому на 1 мешканця приходиться 23,8 м2 
житлової площі (протягом 2010–2014 років цей показник мав тенденцію до незначного росту: від 23,3 м2 до 
23,8 м2 відповідно), що лише на 10,15 м2 перевищує санітарну норму (13,65 м2). Враховуючи те, що питома 
вага сімей, які не забезпечені житлом, складає у 2014 р. 36,85% загальної чисельності населення України, а 
частка сімей, які мають житлову площу нижче санітарної норми, дорівнює 40,2% загальної кількості 
незабезпечених житлом сімей, рівень виконання державою гарантії по забезпеченню населення гідними 
умовами проживання знаходиться на досить низькому рівні.  

Ще одним важливим показником рівня життя, на нашу думку, є загальний рівень злочинності в 
країні. Так, протягом 2010–2014 рр. найбільше значення цього показника спостерігалось у 2013 р. – 1242 
злочинів на 100 тис. осіб населення. У 2014 р. рівень злочинності незначно знизився до 1170 злочинів на 100 
тис. осіб населення. При цьому, кількість засуджених за цими злочинами у 2013 р. складала 270 засуджених 
на 100 тис. осіб населення, а у 2014 р. – 238 засуджених. Зазначені факти свідчать про незначне зниження 
рівня злочинності при одночасному підвищені кількості засуджених. 

Таким чином, аналізом показників рівня життя населення України протягом 2010-2014 р. 
встановлено: високу кількість бідного населення з тенденцією до поступового зменшення, незначне 
збільшення частки середнього класу, збільшення питомої ваги споживчих витрат при одночасному 
зменшенні неспоживчих витрат у сукупних витратах домогосподарств, незначне зниження рівня 
злочинності на фоні підвищення рівня притягнення винних до відповідальності. 
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2. Друга група показників – основні показники соціально-трудових відносин, які розділено на три 
групи: оплата праці, ринок праці та соціальне страхування (таблиця 4 [11]). 

 
Таблиця 4 

Основні показники соціально-трудових відносин  

Показник 
Од. 

виміру 
2010 2011 2012 2013 2014 

Оплата праці 
Питома вага оплати праці у ВВП % 47,4 42,3 45,7 47,0 44,1 
Відношення середньомісячної номінальної заробітної 
плати до прожиткового мінімуму на одну працездатну 
особу 

разів 2,56 2,76 2,76 2,78 2,96 

Відношення мінімального розміру оплати праці до 
середньомісячної номінальної заробітної плати 

% 39,93 36,95 36,48 36,17 36,81 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати, станом на 
1 січня, до фонду оплати праці за грудень звітного року 

% 6,2 4,1 2,9 2,4 2,1 

Ринок праці 
Рівень зайнятості % 65,6 66,5 67,1 67,6 65,3 
Чисельність неформально зайнятого населення (питома 
вага у загальній кількості зайнятого населення) 

% 22,9 23,1 22,9 23,6 25,1 

Навантаження незайнятого населення на 10 вільних 
робочих місць, вакантних посад 

осіб 88 84 108 110 145 

Рівень безробіття (за методологією МОП) % 8,8 8,6 8,1 7,7 9,3 
Чисельність безробітних, які пройшли професійне 
навчання (питома вага у загальній кількості безробітних) 

% 44,98 42,67 47,27 46,27 39,48 

Соціальне страхування 
Відношення середнього розміру пенсії до прожиткового 
мінімуму осіб, які втратили працездатність  

разів 1,45 1,49 1,48 1,60 1,61 

Відношення середнього розміру пенсії до середнього 
розміру заробітної плати, у тому числі: 

% 46,12 43,75 41,42 45,04 43,85 

- відношення середнього розміру пенсії за віком до 
середнього розміру заробітної плати % 46,43 43,90 41,39 44,85 43,72 

- відношення середнього розміру пенсії у разі втрати 
годувальника до середнього розміру заробітної плати % 36,08 35,70 34,82 38,37 37,47 

- відношення середнього розміру пенсії за інвалідністю 
до середнього розміру заробітної плати % 39,51 39,26 38,48 41,63 40,42 

  
Перелік показників соціально-трудових відносин в Україні відкриває «питома вага оплати праці у 

ВВП», яка визначає стан ресурсної бази соціальної сфери країни. Цей показник є найважливішою 
характеристикою рівня збалансованості економіки та визначає можливості соціально-економічного росту за 
рахунок розвитку внутрішнього ринку. За даними Державної служби статистики питома вага оплати праці у 
ВВП у 2014 р. знизилась на 2,9% в порівнянні з 2013 р. Тенденція до зниження питомої ваги оплати праці у 
ВВП веде до зменшення розміру заробітних плат та, як наслідок, до зниження платоспроможного попиту на 
товари, роботи, послуги, що, в свою чергу, призводить до підвищення соціальної напруги в суспільстві. 

Відношення середньомісячної номінальної заробітної плати до прожиткового мінімуму мало 
тенденцію до незначного зростання протягом 2010–2014 рр., і у 2014 р. досягло 2,96 раз. Однак, за 
європейськими стандартами середня заробітна плата має становити не менше 5-6 прожиткових мінімумів, а 
лише 3-разове перевищення можна вважати найнижчим значенням [12], тому цей показник протягом 2010-
2014 рр. має критичні значення. 

Відношення мінімального розміру оплати праці до середньомісячної номінальної заробітної плати 
протягом періоду, який досліджується, суттєво не змінювалось та у 2014 р. складало 36,81%. За 
міжнародними стандартами та рекомендаціями цей показник повинен бути не нижче 50% [12], тому цей 
показник також має критичне значення. 

Позитивною тенденцією у функціонуванні системи оплати праці на Україні було поступове 
зменшення суми заборгованості із виплати заробітної плати до фонду оплати праці з 6,4% (у 2010 р.) до 
2,1% (на початку 2014 р.). Однак, наприкінці 2014 р. цей показник виріс на 3,0%, що відбулося в основному 
за рахунок підприємств промисловості із добування кам’яного та бурого вугілля [11]. 

Відповідно до даних Державного комітету статистики України, група показників стану ринку праці 
у 2014 р. мала тенденцію до значного погіршення, що пов’язано з кризовими явищами в економічній та 
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політичній сферах державного управління. Так, протягом 2014 р., в порівнянні з попереднім періодом, 
відбулося зниження рівня зайнятості на 2,3% та ріст рівня безробіття на 1,6%. При цьому відбулося 
розширення неформального сектору зайнятості на 2,5% за рахунок низькопродуктивних і непрогресивних 
видів економічної діяльності (таких як, сільське господарство, торгівля, будівництво, готельний та 
ресторанний бізнес). Крім того, протягом всього періоду дослідження (2010–2014 рр.), зростало 
навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця, що свідчить про значне перевищення 
пропозиції робочої сили на її попитом. Також, у 2014 р. погіршився стан професійної підготовки 
безробітних (кількість безробітних, які пройшли професійне навчання, знизилась на 6,79%), що зумовило 
зниження рівня конкурентоспроможності зазначеної категорії населення та, як наслідок, обумовило 
неможливість отримати бажані робочі місця. 

Аналізом групи показників соціального страхування встановлено незначний ріст значення 
відношення середнього розміру пенсії до прожиткового мінімуму протягом 2010–2014 рр. з 1,45 до 1,61 
разів. Однак, при цьому спостерігається зниження показника відношення середнього розміру пенсії до 
середнього розміру заробітної плати у 2014 р. в порівнянні з 2013 р. (з 45,04% до 43,85%). Враховуючи, що 
розмір середньомісячної заробітної плати на Україні в порівнянні з європейськими стандартами знаходиться 
на критично низькому рівні, а середній розмір пенсій при цьому складає менше 50% від заробітної плати, то, 
відповідно, такий розмір пенсій не може забезпечити задоволення всіх мінімальних потреб пенсіонерів. 

Таким чином, аналізом показників стану соціально-трудових відносин протягом 2010–2014 рр. 
встановлено: зниження питомої ваги оплати праці у ВВП, критично низькі значення розмірів заробітних 
плат та пенсій, ріст заборгованості із виплати заробітної плати, зниження зайнятості та ріст безробіття, 
розширення неформального сектору зайнятості, значне перевищення пропозиції робочої сили на її попитом, 
погіршення стану професійної підготовки безробітних. 

3. Третя група показників – основні показники системи освіти населення (таблиця 5 [11]). 
 

Таблиця 5 
Основні показники системи освіти населення 

Показник Од. виміру 2010 2011 2012 2013 2014 

Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту до ВВП % 4,96 4,6 5,1 5,3 4,9 

Охоплення дітей дошкільними закладами % 53 55 57 61 56 

Охоплення учнів шкільного віку (6–17 років) навчанням % 79,8 82,0 82,5 83,0 78,4 

Чисельність студентів професійно-технічних 

навчальних закладів 
тис. осіб 434 409 423 391 316 

Число випускників професійно-технічних навчальних 

закладів на 10 тис. населення 
осіб 54 53 44 50 40 

Чисельність студентів вищих навчальних закладів тис. осіб 2491 2312 2170 2053 1689 

Число випускників вищих навчальних закладів на 10 

тис. населення 
осіб 143 138 135 40 38 

Чисельність аспірантів у вищих навчальних закладах тис. осіб 34,7 34,1 33,6 31,5 27,6 

Чисельність докторантів у вищих навчальних закладах тис. осіб 1,56 1,63 1,81 1,83 1,76 

  
Проаналізувавши групу показників системи освіти населення в Україні, можна відмітити ріст 

обсягу видатків на освіту протягом 2011–2013 рр. та зниження цього показнику у 2014 р. При цьому, 
охоплення дітей дошкільними закладами та учнів шкільного віку (6–17 років) навчанням у 2014 р. знизились 
на 5% та 4,6% відповідно у порівнянні з 2013 р. Крім цього, у зазначеному періоді відбулося зменшення 
чисельності студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів, що, в свою чергу, обумовило 
зниження кількості випускників цих закладів, а також аспірантів і докторантів у вищих навчальних 
закладах. 

Зниження і без того недостатнього рівня фінансування освіти та тривале не вирішення багатьох 
проблем цієї сфери погіршує стан ринку праці шляхом зниження конкурентоспроможності робочої сили та 
зменшення кількості людей, спроможних створювати нові робочі місця, що, як наслідок, посилює соціальну 
напругу у суспільстві.  

4. Четверта група показників – основні показники системи охорони здоров’я населення, які 
відображено у таблиці 6 [11]. 

Аналізом групи показників системи охорони здоров’я в Україні встановлено, що обсяг видатків 
зведеного бюджету на охорону здоров’я поступово знижався, починаючи з 2011 р., та у 2014 р. склав 3,6% 
обсягу ВВП. Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я рекомендує, як 
необхідний і прийнятний для забезпечення потреб у наданні медичної допомоги, обсяг видатків рівний 7–10 
% ВВП. При цьому, критичним рівнем, за якого відбувається зниження рівня і зменшення обсягу медичної 
допомоги на 1/3, вважається рівень 3,2% ВВП [12].  
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Таблиця 6 
Основні показники системи охорони здоров’я населення 

Показник 
Од. 

виміру 
2010 2011 2012 2013 2014 

Обсяг видатків зведеного бюджету на охорону 

здоров’я до ВВП 
% 4,1 3,8 4,1 4,2 3,6 

Кількість населення в розрахунку на 1 лікаря осіб 203 203 209 208 230 

Кількість лікарських закладів тис. од. 9,0 8,2 8,3 10,8 9,8 

Кількість зареєстрованих випадків захворювань 

уперше в житті, в тому числі: 
тис 33080 32381 31162 31024 26881 

– захворювань на активний туберкульоз тис 31295 30659 30958 30819 25543 

– ВІЛ-інфіковані, у тому числі: осіб 20521 21204 20777 21660 19306 

– хворі на СНІД осіб 5871 9199 10085 9375 9854 

  
Отже, фінансування системи охорони здоров’я в Україні знаходиться на критичному рівні, що, в 

свою чергу, обумовлює зменшення кількості лікарських закладів та ріст навантаження на 1 лікаря у 2014 р. 
Крім цього, Україна продовжує займати перші позиції в Європі по кількості вперше у житті зареєстрованих 
випадків захворювань на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію, хоча у 2014 р. ці показники дещо зменшились у 
порівнянні з 2013 р. Дані факти негативно впливають на соціальну безпеку населення України. 

5. П’ята група показників – основні показники демографічної ситуації в країні (таблиця 7 [11]). 
 

Таблиця 7 
Основні показники демографічної ситуації в країні 

Показник 
Од. 

виміру 
2010 2011 2012 2013 2014 

Чисельність постійного населення, у т.ч.: млн. осіб 45,782 45,598 45,453 45,372 45,245 

1. молодше працездатного віку % 15,3 14,4 14,6 14,8 15,1 

2. працездатного віку % 60,0 70,4 70,2 69,9 69,3 

3. старше працездатного віку % 24,7 15,2 15,2 15,3 15,6 

Природний приріст (скорочення) тис. осіб -200,5 -162,0 -142,4 -158,7 -166,4 

Міждержавний міграційний приріст (скорочення) тис. осіб 16133 17096 61844 31913 21099 

Міждержавний міграційний приріст (скорочення) 

населення за громадянством України 
тис. осіб -79 153 627 -475 -3553 

  
Проаналізувавши групу показників демографічної ситуації в Україні, можна відмітити зниження 

чисельності населення працездатного віку та одночасний ріст чисельності населення старше та молодше 
працездатного віку на фоні росту загальної депопуляції населення починаючи з 2011 р. При цьому, 
зменшення чисельності народжених та ріст чисельності населення пенсійного віку свідчить про загальне 
старіння нації України. 

Слід зазначити, що у зв’язку з напруженою політичною та економічною ситуацією в Україні 
міждержавний міграційний приріст різко скоротився у 2013 р. та продовжує знижатися у 2014 р. При цьому 
у 2014 р. спостерігається різке збільшення населення з громадянством України, яке у пошуках роботи та 
стабільного життя назавжди залишає країну та переїздить в інші країни СНД та Європи. Така критична 
демографічна ситуація негативно характеризує стан соціальної безпеки населення України. 

Висновки. Проведене дослідження надає можливість стверджувати, що соціальна безпека 
відображає всю сукупність сформованих елементів соціального захисту населення, а також соціальне 
положення індивіда, яке здійснює вплив на внутрішній стан останнього, і саме тому відіграє важливу роль у 
забезпеченні стабільного та прогресивного функціонування суспільства країни, а також займає одне з 
головних місць в системі національної безпеки країни. 

З метою оцінки стану соціальної безпеки населення України нами запропоновано систему певних 
параметрів та їх показників. Під першими мається на увазі конкретний набір характеристик соціальної 
безпеки як суспільного явища. З точки зору змісту виділяються параметри: рівень життя населення, 
соціально-трудові відносини, системи освіти та охорони здоров’я населення, демографічна ситуація в країні. 

Під показниками маються на увазі конкретні кількісні значення відповідних параметрів. Негативні 
тенденції у формуванні значень показників свідчать про перетворення факторів соціальної безпеки у 
соціальні загрози, та навпаки, позитивна динаміка перших характеризує трансформацію певного впливу у 
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фактор соціальної стабільності.  
Аналіз груп показників стану соціальної безпеки України протягом 2010–2014 рр. показав на 

наявність кризових моментів та явищ у стані соціальної безпеки, таких як висока кількість бідного 
населення, незначна частка середнього класу, збільшення питомої ваги споживчих витрат при одночасному 
зменшенні неспоживчих витрат у сукупних витратах домогосподарств, зниження питомої ваги оплати праці 
у ВВП, критично низькі розміри заробітних плат та пенсій, дисбаланси кількісного та якісного виміру на 
ринку праці, недостатнє державне фінансування та загальне погіршення стану систем освіти та охорони 
здоров’я, депопуляція та старіння нації. 

З метою недопущення остаточного занепаду економічної, соціальної та й інших сфер суспільного 
життя України вищезазначені проблеми повинні бути вирішені у короткі строки шляхом проведення 
органами влади раціональної та прогресивної соціальної політики, орієнтованої на задоволення тільки 
національно-державних інтересів України та населення загалом, а не специфічних інтересів еліт чи 
корпоративних груп. 
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