
Критерії і показники соціальної безпеки. 

Перш за все необхідно визначити ступінь соціальної безпеки по окремих 

напрямках - виклик, загроза та граничне значення соціальної безпеки, які 

потребують відповідних заходів і залучення відповідних ресурсів. 

Виклик - це вимога, спонукання до будь-яких дій, відносин. Виклики 

необов’язково становлять небезпеку. Виклик передбачає вчинення 

вимушених дій. Такі дії виходять за межі звичайного розвитку подій, тому 

передбачити їх наслідки та можливі ризики та загрози при цьому складно. 

Виклик може бути прийнято або відхилено. Він містить потенційну загрозу, 

але сам по собі він не є небезпечним. 

Загроза - це можливість або неминучість виникнення чогось 

небезпечного, прикрого, тяжкого для кого-, чого-небудь; те, що може 

заподіяти яке-небудь зло, якусь неприємність. Загроза - центральне поняття 

теорії національної безпеки, що означає безпосередню можливість 

заподіяння збитку, зазіхання на надбання, цінність, інтерес, що охороняються 

правом. Загроза може бути потенційна або реальна, залежно від ступеня 

ескалації напруженості в протистоянні суб’єктів. Загроза є наслідком 

небезпеки. Граничне значення - значення соціального показника (критерію) 

після перевищення якого неминуче станеться соціальний вибух. 

Реалізація ж стратегії подальшого стабільного розвитку України, як 

незалежної і процвітаючої держави не мислиться без залучення людського 

потенціалу з високим рівнем його розвитку. У цьому контексті важливо 

також відзначити, що поряд з вирішенням великого кола проблем, пов’язаних 

з трансформуванням суспільно-економічних та політичних відносин, 

суттєвого значення набиратиме процес розробки, створення та дослідження і 

поступового впровадження у життя системи соціально-економічних 

показників та індикаторів, які визначатимуть стан соціальної безпеки в 

Україні. 

Стан системи соціальної безпеки в Україні на думку багатьох 

вітчизняних експертів та фахівців повинен здебільшого охоплювати 



показники збереження життєво важливих соціальних складових 

функціонування суспільства і держави, а також здійснювати індикативне 

регулювання соціальних процесів, соціальної сфери та її інфраструктури у 

розвитку державного організму. 

Відповідно, на нашу думку, механізм розробки і дослідження системи 

таких показників та індикаторів повинен сприяти виявленню та оцінці 

ступеня і міри соціальних загроз у системі забезпечення національної 

безпеки України. Завдяки такій системі з оцінкою різнопланових загроз 

можна виявити найбільш небезпечні процеси і деформаційні тенденції, які 

притаманні певному стану соціальної безпеки на різних етапах розвитку 

суспільного життя. 

Відсутність такого механізму, спроможного підтримувати прийнятний 

рівень соціальної безпеки та гарантій, сприятиме лише намаганням 

вирішувати складні економічні проблеми, насамперед, за рахунок широких 

верств населення. Це буде лише гальмувати здійснення необхідних 

соціально-економічних перетворень у державі. 

Досягнення зазначеної мети – забезпечення і підтримка соціальної 

безпеки у державі та суспільстві можлива лише за умови наявності та 

здійснення постійно діючого моніторингу розвитку соціально-економічної 

ситуації в державі. При цьому, особливого значення набиратиме питання 

поєднання процесів розробки стратегії політики соціальної безпеки з 

прийняттям відповідних рішень на державному рівні з цього питання. 

Слід також відзначити і те, що формування відповідної системи 

показників та індикаторів соціально-економічного плану є певною мірою 

намаганням здійснення перебудови і в організаційній структурі самого 

державного організму, оскільки здійснюються відповідні реальні кроки до 

розробки «технології забезпечення соціальної безпеки» в Україні. Технологія 

соціальної безпеки держави взагалі і, зокрема, в Україні має визначати 

відповідні функції та відповідні вимоги до всіх суб’єктів соціальної безпеки, 

які сприяють її забезпеченню у контексті реалізації загальнонаціональних 



інтересів та пріоритетів і унеможливлюють у подальшому розвиток 

конфліктогенного потенціалу суспільства та держави. Проте, в теоретичному 

та практичному плані ця проблема в Україні є малодослідженою та майже 

нереалізованою. 

Побудова системи таких індикаторів та показників для України справа 

відносно нова, проте в окремих державах світу мають місце спроби 

впровадження такої системи уже декілька років поспіль (Австрія, Угорщина 

та Росія починаючи з другої половини 90-х років розвиток соціально-

економічної ситуації та стан соціальної безпеки у суспільстві і державі 

досліджується та відслідковується за допомогою певної групи соціально-

економічних індикаторів та показників, за умови проведення постійно 

діючого соціального моніторингу). 

До групи таких інформаційних показників та індикаторів входять: 

- показники якості життя населення і окремо взятого 

середньостатистичного громадянина держави; 

- демографічні показники суспільного розвитку, а також індикативні 

регулятори соціальних процесів та соціальної сфери держави.  

Зазначені показники переважно використовуються однаково в усьому 

світі як найбільш вагомі характеристики рівня соціально-економічних 

небезпек та стану процесів, які відбуваються у соціальній площині розвитку 

суспільства і держави. Співставлення цих показників у різних регіонах 

держави дозволяє зробити не тільки відповідні науково-теоретичні та 

практичні висновки, але й змоделювати певну прогнозну ситуацію щодо 

можливого соціально-економічного розвитку суспільства та держави, як на 

найближче майбутнє, так і на довгострокову перспективу. 

Доцільність такої справи, на нашу думку, є беззаперечною і 

безальтернативною. Оскільки це дає можливість не тільки мати вичерпну 

інформацію про кількісні та якісні характеристики і параметри життя 

населення, а також створює можливості формування дієвого механізму 



управління економічними та соціальними процесами в державі і забезпечує 

формування цивілізованої державної політики у цьому напряму. 

Мова йде не тільки про окремі соціально-економічні показники та 

індикатори соціального розвитку суспільства, а й про формування цілісної 

системи, здатної охопити всі аспекти цієї проблематики з можливими 

розрахунками подальших варіантів розвитку подій у суспільно-політичному 

та економічному житті держави. 

Зацікавленість фахівців цією роботою, на наш погляд, має викликати 

наукове визначення та обґрунтування наявності соціально-економічних 

показників та індикаторів, а також реальний механізм їх аналітичної обробки 

у пріоритетності розташування та ступені впливу на систему існуючих загроз 

та на стан забезпечення соціальної безпеки в Україні. 

Безумовно, така система взаємопов’язаних показників повинна 

базуватися на певних законодавчо-нормативно-правових актах і насамперед, 

на основних положеннях Законів про соціальний захист населення, або на 

державних гарантіях та стандартах соціального захисту населення, які надає 

власне держава. Певною мірою саме державна система соціальних гарантій 

та стандартів зможе бути дієвим механізмом у забезпеченні соціального 

захисту населення, незалежно від змін у суспільно-політичному житті 

держави.  

Згідно нашої концепції, побудова реєстрової системи має передбачати:  

- по-перше, застосування порівняльних методів аналізу й оцінки 

поточної соціально-економічної ситуації у державі в поєднанні з експертною 

оцінкою рішень, які приймаються на найвищому державному рівні з питань 

соціальної політики та соціальної сфери; 

- по-друге, використання методів кластерного аналізу, які охоплюють як 

всю проблему, так і окремі її аспекти. Застосування зазначених методів 

розширює можливість проведення різноманітних зіставлень на багатомірних 

об’єктах соціальної сфери та її інфраструктури в державі. Концентрація 

зусиль на багатомірному порівняльному аналізі, дає можливість одержати 



прийняті результати в умовах відсутності жорстких обмежень кількості 

показників, обраних для аналізу та оцінки; 

- по-третє, доцільно, на наш погляд, розглядати динаміку розвитку 

стану загроз у сфері соціальної безпеки України у поєднанні та з 

урахуванням існуючих національних інтересів і пріоритетів системи 

забезпечення національної безпеки України; 

- по-четверте, в умовах українських реалій не менш доцільно і 

раціонально застосовувати методологічні підходи, які прийняті у всьому світі 

з цієї проблематики. Зокрема, мова йде про використання та застосування 

основних показників «Індекс людського розвитку» (Матеріальний добробут 

населення; Умови проживання населення; Соціальне середовище; Стан і 

охорона здоров’я; Рівень освіти населення; Демографічний розвиток; 

Екологічна ситуація; Фінансування людського розвитку). 

Запропонована методична база щодо такого системного аналізу й оцінки 

окремих проблем соціальної безпеки в контексті загальновизнаних норм, 

принципів та стандартів національної безпеки, дозволяє визначити основні 

закономірності, притаманні процесам, які розглядаються, виявити їхню 

пріоритетність та взаємний вплив, а також розробити головні напрямки 

сучасної соціальної стратегії та спрогнозувати можливий перебіг соціально-

економічних подій у державі та суспільстві. 

Проте, під час аналізу процесів, які мають місце у соціально-

економічній сфері життєдіяльності суспільства, доцільно також виділяти та 

акцентувати увагу на найбільш важливих складових цієї сфери, до яких 

передусім слід віднести: 

- міцність і надійність усіх елементів існуючої в державі соціально-

економічної системи; 

- державні і недержавні механізми стримування дестабілізуючих 

факторів у розвитку економічної та соціальної сфери; 

- умови та заходи щодо можливості та доцільності модернізації цієї 

сфери. 



Разом з тим, до основних принципів забезпечення стабільного 

розвитку соціально-економічної сфери у функціонуванні суспільства і 

держави слід віднести: верховенство норм діючих законів; додержання 

балансу суспільних інтересів в порівнянні з інтересами держави і окремо 

взятої особи; взаємна відповідальність усіх членів суспільства перед 

державою та держави перед усіма членами суспільства. 

Проте, слід також враховувати й існування наявності певних протиріч 

між окремими громадянами і державою під час забезпечення державою 

реалізації прав і свобод громадян.  

Саме тому, для формування цілісного уявлення про можливі 

соціально-економічні показники та індикатори доцільно у першу чергу 

створити: банк даних щодо таких показників та індикаторів; нормативну базу 

даних щодо можливої зміни основних параметрів показників та індикаторів у 

правовому полі держави: а також можливі та реальні механізми щодо 

забезпечення гармонійного поєднання існуючих показників з реаліями 

розвитку соціально-економічної сфери. 

Проведений системний аналіз дає можливість сформувати певний 

класифікатор існуючих показників та індикаторів у соціально-економічній 

площині. Можна застосувати наступну класифікацію для економічних 

показників загального характеру, до яких слід у першу чергу віднести: 

валовий внутрішній продукт (ВВП); темп інфляції; дефіцит бюджету; 

рівень безробіття ; економічне зростання;  рівень та якість життя; стан 

демографічних процесів; інтегрованість у світову економіку; 

енергетична та сировинна залежність; діяльність “тіньової” економіки. 

Важливе значення матимуть ті порогові індикатори, вихід за межі яких 

веде до руйнації основних показників системи життєдіяльності економіки та 

соціальної сфери. При цьому, необхідно зазначити, що людський фактор у 

цьому аспекті необхідно розглядати як основу соціально-економічної сфери 

життєдіяльності суспільства. Тому індикаторами соціально - економічної 

безпеки, що мають відношення до цього аспекту і за своїм спрямуванням є 



демографічними показниками, можуть бути: коефіцієнт природного 

приросту населення; коефіцієнт міграції; коефіцієнт смертності населення. 

Однією з головних стратегічних цілей у побудові соціально-економічних 

індикаторів та показників є намагання відтворити основні сучасні 

характеристики якості життя в Україні. До найважливіших з них відносяться 

співвідношення між рівнем доходів різних соціальних груп. Основною 

практичною метою дослідження таких показників є створення механізму 

підтримки соціальних пропорцій у суспільстві. 

Механізм соціальних індикаторів доцільно розробити таким чином, 

щоб він визначав оцінку зростання небезпек, а саме: відповідність значення 

показника ефективному розвитку соціальних процесів (соціальна 

пропорційність); відхилення показника від  «оптимального» значення  

(соціальна диспропорція), яка не має небезпечного характеру; небезпечне 

відхилення показника (соціальна деформація), що свідчить про необхідність 

корегуючих державних заходів; загрозливе відхилення значення показника 

(соціальна загроза), яке потребує термінового втручання держави для 

уникнення соціальних руйнувань, усунення загроз соціальній безпеці. 

Таким чином, впровадження механізму соціальних індикаторів є 

необхідним кроком на шляху утвердження цілеспрямованої державної 

політики національної безпеки, сутністю якої є створення надійної системи 

гарантій цивілізованого державотворення, буття і розвитку народу України у 

демократичному суспільстві. 

Розглядаючи процес визначення механізму індикаторів соціальної 

сфери, необхідно зазначити, що головним критерієм для визначення цієї 

системи має стати показник задоволення життям пересічного громадянина 

держави. Цей показник на індивідуальному рівні має визначати, наскільки 

пересічний громадянин є вдоволений своїм життям, а на рівні регіонів 

держави та країни має розкривати динаміку соціально-економічних змін та 

зрушень. Крім цього, доцільно вводити і такий показник, який має визначати 

рівень законності та легітимності соціальних, економічних та політичних 



процесів у державі. Зрештою, також слід враховувати і наявність та дію 

такого чинника, як довіра пересічних громадян держави до самої держави та 

її державних інституцій. Беззаперечним є також і те, що в контексті 

вищезазначеного, особливу увагу слід зосереджувати і на показнику розвитку 

людського потенціалу. Саме цей показник має розкривати динаміку 

людського чиннику в оцінці соціальних та економічних процесів. Більш того, 

зазначений показник логічно пов’язується з показником стану оточуючого 

середовища. Цей показник має розкривати стан природного середовища, стан 

соціокультурного та політичного середовища. 

Стан задоволення життям пересічного громадянина, рівно як і інші 

критерії, взаємопов’язані між собою і у значній мірі визначаються групою 

загальних показників соціально-економічного плану. До показників цієї 

групи доцільно віднести наступні: ступінь диференціації доходів населення; 

падіння життєвого рівня населення; затримка виплат заробітної плати та 

пенсій; зниження реальної заробітної плати. 

Таким чином, у запропонованій системі, мають бути базові показники і 

до їх складу раціонально вводити наступні індикатори та параметри: 

грошові доходи на душу населення; оплата праці, в тому числі і 

середньомісячна; індекс споживчих цін на товари і послуги; індекс реальної 

заробітної плати; мінімальна заробітна плата; мінімальний споживчий 

бюджет (кошик); рівень межі малозабезпеченості; соціальні гарантії 

малозабезпеченим верствам населення. 

Аналіз системи показників рівня життя населення за ретроспективний 

період має базуватися на звітних і розрахункових даних. Виходячи з того, що 

головною метою середньострокового прогнозу є забезпечення соціально-

необхідних стандартів життя населення, слід в розрахунках використовувати 

вартість мінімального споживчого бюджету який приймається за нормативну 

базу для обґрунтування основних соціальних гарантій окремих верств 

населення. 



Відтак, система індикаторів та показників зводиться до наступної 

градованої моделі, яка будується на основі вищезазначених складових 

частин, принципів та чинників із застосуванням відповідної концептуальної 

моделі розробленої фахівцями Комісії ООН з питань сталого розвитку. 

Зазначена концептуальна модель фактично має вигляд певної програми та до 

її складу входять набори індикаторів та параметрів, які базуються майже на 

150 чинниках людського, соціального та економічного розвитку.  

Індикатори та показники відрізняються: по відношенню до дії 

чинників небезпек; до стану оточуючого середовища; до дії напрямків та 

процесів реагування на виклики загроз. Індикатори стабільного розвитку за 

своєю суттю та змістом здебільшого є основою у формуванні сценаріїв 

соціально-політичного та економічного розвитку суспільства і держави. У 

відповідності до прийнятої та запровадженої методики ООН Концепція 

сталого розвитку передбачає наявність та дію відповідних індикаторів та 

показників, зокрема: 

1. Соціальні характеристики: боротьба з бідністю. Головний показник 

відсоток безробіття та індекс бідності. Демографічна стабільність. Щільність 

населення. Міграційні та еміграційні показники. Захист і підтримка здоров’я 

населення. Базова санітарія та мінімальні медичні послуги. Підтримка 

стабільного розвитку населення. Темпи приросту міського та сільського 

населення. 

2. Економічні характеристики: міжнародне співробітництво в межах 

існуючих ринків праці, товарів та послуг і виробництва. Фінансові ресурси 

країни. Технологічні можливості та потенціал держави. 

3. Екологічні характеристики: стан оточуючого середовища. 

Інтегральний підхід до планування та управління ресурсами. Збереження 

біологічного різноманіття фауни та флори. 

 

Індикатори інтегрального індексу  соціальної безпеки (варіант) 



Соціальна безпека аналізується як окрема складова національної 

безпеки, до складу інтегрального індексу якої можут входити 16 індикаторів 

(як варіант). Рівень соціальної безпеки України пропонується оцінювати за 

значенням інтегрального індикатора соціальної безпеки. Разом з тим, щоб 

з’ясувати, за рахунок яких факторів відбулося зниження чи підвищення 

значення індикатора, слід проаналізувати динаміку основних його складових 

- шістнадцяти індикаторів соціальної безпеки: 

1. Аналіз частки населення із сукупними витратами, які нижче 75% 

медіанного рівня сукупних витрат (рівень бідності), виявив, що основних 

прогнозних показників бідності, які були затверджені Стратегією подолання 

бідності, не було досягнуто у період із 2001 по 2012 р., а фактичні показники 

значно перевищували значення запланованих величин. Величина мінімальної 

заробітної плати (прожитковий мінімум для працездатної особи) не тільки не 

забезпечує простого відтворення робочої сили, а навіть не забезпечує просто 

нормального існування працівника, хоч і не кваліфікованого. 

В Україні людей, які виживають на суму менше прожиткового мінімуму, 

близько 17%. За відносним критерієм, бідним є чверть населення країни. 

Найбіднішими є багатодітні родини та сім’ї з дітьми до 3 років. Найбільша 

частка бідних  саме серед багатодітних сімей. І з народженням кожної 

наступної дитини ризик бідності зростає дуже помітно. А там, де більше 4 

дітей, там майже 90% бідних. В Організації Об’єднаних Націй  методика 

визначення бідності інша. Розрахунки ООН базуються на рівні видатків на 

добу. І в розвинутих країнах бідними вважаються люди, які мають менше ніж 

14 доларів у день. В Україні таких людей – майже 80%. Якщо ж рахувати 

кількість бідних за специфічною для східної Європи та центральної Азії 

цифрою – 5 доларів витрат на день, то відсоток нужденних, звичайно 

менший. Так, у 2012 році межа бідності, розрахована відповідно до критерію, 

зазначеного у Стратегії, 1025 грн на місяць, а межа злиденності – 755 грн. За 

межею бідності опинилися 24,6% населення, причому 46,6% з них 

перебували за межею злиденності. Показник глибини бідності склав 20,9%, 



так бідному населенню не вистачало в середньому 179,8 грн. до зазначеної 

межі бідності. При цьому сукупний дефіцит доходів бідних становив 

2108 млн.грн на місяць. Даний індикатор носить загрозливий характер. 

2. Динаміка зміни прожиткового мінімуму та частки населення із 

середніми сукупними витратами на одну особу на місяць, які нижче 

прожиткового мінімуму, зменшилася із 82,7% у 2001 р. до 23,9% у 2012 р. 

Зміна частки населення, що перебуває за межею бідності за критеріями 

національної межі та прожиткового мінімуму, свідчить, що рівень бідності, 

розрахований за першим критерієм, залишався приблизно на одному рівні 

(24,1 – 28,1%), тоді як цей показник, розрахований з використанням 

прожиткового мінімуму. змінювався доволі швидкими темпами. 

3. Аналіз відношення середньої зарплати до прожиткового мінімуму 

встановив його збільшення у 2,6 рази у 2012 р. порівняно із 2001 р. 

Незважаючи на позитивну динаміку зазначеного індикатора, доцільно 

констатувати низький рівень заробітної плати населення. 

4. Індикатор «відношення мінімального розміру пенсії до прожиткового 

мінімуму знаходиться у небезпечній зоні, оскільки його значення протягом 

аналізованого періоду менше від 1,5.Розрив у відношенні мінімального 

розміру пенсії до прожиткового мінімуму, який установлено починаючи із 

2001 р., указує на необхідність подальшого реформування пенсійної системи 

України і в першу чергу шляхом запровадження накопичувального 

пенсійного забезпечення. 

5. Відношення індексу номінальних сукупних ресурсів домогосподарств 

до індексу споживчих цін. Розрахунки цього індикатора оцінки стану 

соціальної безпеки свідчать, що протягом 2001 – 2010 рр. сукупні ресурси 

домогосподарств зростали швидшими темпами, ніж підвищувалися ціни на 

товари та послуги, тобто зростання ресурсів домогосподарств випереджало 

інфляцію. Винятком став 2009 рік, оскільки індекс сукупних ресурсів є 

меншим близько на 10 відсоткових пунктів за індекс споживчих цін, що, на 

нашу думку, є наслідком другої хвилі економічної кризи в країні та світі. 



6. Відношення сукупних витрат 10% найбільш забезпеченого населення 

до 10% найменш забезпеченого. Щорічне зменшення цього показника вказує 

на скорочення розриву між найбагатшим і найбіднішим населенням України. 

7. Частка витрат на харчування (продовольчі товари та харчування поза 

домом) у загальному обсязі споживчих грошових витрат домогосподарств. 

Проведений аналіз виявив, що частка споживчих сукупних витрат 

домогосподарств має тенденцію до зменшення: якщо у 2001 р. споживчі 

витрати становили 93,7% загального обсягу витрат, то у 2010 р. їх питома 

вага знизилася до 90%. У першу чергу це стало результатом зменшення 

питомої ваги витрат, спрямованих на харчування та безалкогольні напої. 

Разом з тим негативним явищем є зростання обсягу витрат та відповідно їх 

частки у сукупних витратах, що здійснюються домогосподарствами на 

придбання алкогольних напоїв та тютюнових виробів.  

8. Рівень безробіття за методологією МОП. Динаміку зміни чисельності 

економічно активного, зайнятого та безробітного населення, а також рівня 

безробіття, обчисленого за методологією МОП. Починаючи з 2001 р. рівень 

безробіття поступово знижувався й у 2008 році становив 6,4%, що є 

позитивним значенням, але у 2009 р. значення показника зросло до 6,8%, що 

викликано розгортанням економічної кризи в країні. У 2012 р. рівень 

безробіття змінився на 1,3 відсоткових пункти.  Оскільки пороговим 

значенням рівня безробіття, обчисленого за методологією МОП, відповідно 

до Методики розрахунку рівня економічної безпеки України є 10%, то згідно 

зі статистичними даними  фактичні значення цього індикатора соціальної 

безпеки протягом усього аналізованого періоду знаходились у безпечній зоні. 

Незважаючи на це, з  не працевлаштованих українських спеціалістів 48% 

заявили, що тільки і чекають можливості виїхати з України, ще 43% серйозно 

думають про працевлаштування за кордоном і тільки 4% не готові виїхати  з 

України на при яких обставинах. Опитування серед керівників середньої і 

вищої ланки показало що переїхати на роботу за кордон готові 54% 

опитаних, ще 28% готові там працювати тимчасово. 



 9. Рівень тривалого безробіття у працездатному віці (відношення 

чисельності безробітних понад шість місяців до загальної чисельності 

безробітних). Динаміка зімни частки довготривалого безробітного населення 

свідчить про позитивну тенденцію до зменшення частки осіб, що не мали 

роботу понад 6 місяців (з 79,2 у 2001 р. до 42,2% у 2009 р.). Їх питома вага у 

2010 р. зросла на 10 відсоткових пунктів порівняно з попереднім роком (до 

52,9%). З урахуванням того, що порогове значення цього індикатора є 25 – 

30%, протягом усього досліджуваного періоду, незважаючи на тенденцію до 

зниження, цей індикатор соціальної безпеки знаходився в небезпечній зоні.  

10. Показник «наявність житлового фонду в середньому на особу» 

зростав із 20,7 м
2 

у 2001 р. до 23,3 м
2 

у 2010 р. З урахуванням того, що 

порогове значення для цього індикатора – 25 м
2
, протягом аналізованого 

періоду рівень забезпеченості населення житлом був незадовільним. 

Наявність у 2008 р. у 7033 тис. сімей житлової площі на одну особу меншої 

за санітарні норми (13,65 м
2
) актуалізує доцільність реформування житлової 

політики держави. 

11. Для оцінювання рівня соціальної безпеки застосовують індикатор, 

що характеризує кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань на 

100 осіб. Цей індикатор протягом усього аналізованого періоду знаходився в 

небезпечній зоні, більше того – спостерігається динаміка до підвищення 

значення показника, причому темпи його зростання є загрозливими: у 2001 р. 

на 100 осіб зареєстровано 68 випадків захворювань, у 2012 – 82. Причинами 

такого стану є: низький рівень доходів деяких груп населення і як наслідок – 

відсутність повноцінного харчування та недоступність медичних послуг для 

такого населення; вплив навколишнього середовища; доступність і якість 

медичної допомоги. 

12. Обсяг видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я у відсотках 

до ВВП. Аналіз динаміки обсягу видатків зведеного бюджету на охорону 

здоров’я у відсотках до ВВП, виявив, що за період із 2001 по 2004 р. 

відбувалося щорічне його зростанням. У період із 2005 по 2008 р. індикатор 



почав зменшуватися (у 2008 році показник становив 3,54%) з наступною 

тенденцією до зростання у 2009 р. і перебування його значення у безпечній 

зоні. Відповідно до досліджень Всесвітньої організації охорони здоров’я, 

фінансування охорони здоров’я на рівні 6,41% ВВП розцінюється як 

мінімальний рівень фінансування, здатний забезпечити виживання медичної 

галузі; 3,2% ВВП – як критичний рівень, за якого відбувається зниження 

рівня і зменшення обсягу медичної допомоги на 1/3; 1,6% ВВП – як 

позамежний, що розцінюється як рівень повного руйнування структури 

медичної галузі. Таким чином, фінансування охорони здоров’я за рахунок 

бюджетних коштів в Україні знаходиться на критичному рівні, що потребує 

реформування системи охорони здоров’я та запровадження медичного 

страхування. 

13. Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту у відсотках до ВВП. 

Оцінка рівня соціальної безпеки України враховує індикатор обсягу видатків 

зведеного бюджету на освіту у відсотках до ВВП, порогове значення якого 

8,3%. Незважаючи на позитивну тенденцію до збільшення цього індикатора 

із 4,68% у 2001 році до 7,37% у 2012 р. протягом 2001 – 2012 р. рівень 

державного фінансування освіти в Україні був недостатнім. 

14. Обсяг видатків зведеного бюджету на науку у відсотках до ВВП. 

Оцінка рівня соціальної безпеки Враховує індикатор обсягу видатків 

Державного бюджету на науку у відсотках до ВВП, порогове значеня якого 

1,7 %,  відповідно до закону України «Про наукову та науково – технічну 

діяльність.  Академія наук цього року отримала 2439 млн грн, що становить 

72 % від бюджетного запиту (3401 млн грн). Сумною є і невпинна загальна 

тенденція зниження показників відрахувань на науку у відсотках до ВВП, що 

в останні роки не перевищують 0,4%,. Для порівняння: в Німеччині – 2,6% 

ВВП; в середньому по ЄС – 1,9% ВВП. Невпинно скорочується також 

кількість науковців у країні й питома вага обсягу виконаних наукових і 

науково-технічних робіт у ВВП, яка, починаючи з 2006 року, становить 

менше 1%. Як результат відтік наукових кадрів за кордон, що є реальною 



загрозую соціальній безпеці. Відповіно цьому потрібно державі корінним 

чином змінити своє відношення до наукової сфери. 

15. Поширення в Україні бездомності та безпритульності. На зменшеня 

соціальних ризиків від такого соціального явища як бездомність і 

безпритульність в Державному бюджеті  за роки незалежності не було 

виділено коштів на його профілактику. Практично вирішення усіх проблем 

перекладалося на місцеві бюджети, а відтак практично питання не 

вирішувалося, що сприяло до зростання соціальних хвороб таких як: 

Віл/Снід, наркоманія, проституція, Туберкульоз тощо. Порогове значення 

такого індикатору є критичним. На рівді держави потрібно вжити негайних 

заходів для вирішення даної проблеми.  

16. В країні склалася вкрай загрозлива ситуація з розповсюдженням 

соціально-небезпечних хвороб, як похідної способу життя населення країни. 

Такими хворобами являються ВІЛ/СНІД, туберкульоз, алкоголізм та 

наркоманія, венеричні захворювання тощо. Бюджетом України на 2013 рік на 

боротьбу із СНІДом передбачено 4,2 млн. грн., при цьому витрати власне на 

боротьбу передбачено 1,0 млн. грн., а на «Керівництво та управління у сфері 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань» - 

3,2 млн. гривень. На іронічну думку експертів, управлінців по СНІДу в країні 

втричі більше самих хворих. У листопаді 2012 року в Україні офіційно 

зареєстровано 1887 ВІЛ-інфікованих осіб. За січень - листопад 2012 року в 

Україні офіційно зареєстровано 19048 ВІЛ-інфікованих осіб, в тому числі 

19019 громадян України та 29 іноземців. Даний індикатор є критичним, що 

потребує негайного втручання держави задля забезпечення її здорового 

образу життя. 

Таким чином, запропоновані методичні підходи дозволять скласти 

необхідну картину щодо побудови соціально-економічних показників та 

індикаторів соціальної безпеки України, що дозволятиме зрештою при 

аналізі розвитку суспільства та держави не тільки орієнтуватися у цих 



складних процесах, але й говорити про можливі та реальні прогнози розвитку 

ситуації у державі. 


