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I. Загальні положення. 

1. Дана методологія розроблена з метою оцінки показників соціальної 

безпеки України як однієї із  головних складових системи національної безпеки 

України і визначає основний перелік таких показників, їхні значення, методичні 

підходи та методики щодо розрахунку показників соціальної безпеки, а також 

алгоритм розрахунку інтегрального індексу соціальної безпеки.  

2. Методологія базується на комплексному аналізі показників соціальної 

безпеки. При цьому враховувались такі вимоги до цих показників, як:  

 кількість показників повинна бути досить обмеженою, але повністю 

характеризувати стан безпеки у вибраних напрямах соціальної політики в країні 

чи регіоні;  

 показники мають охоплювати найважливіші характеристики сфери 

соціальної політики в країні або регіоні; показники мають забезпечувати 

репрезентативність для міжнародних та міжрегіональних порівнянь; 

  статистичні дані за вибраними показниками повинні бути 

об’єктивними, достовірними, точними, доступними і зібраними без зайвих 

витрат і додаткових зусиль;  

 показники не повинні дублювати чи хоч би частково перекривати 

напрями соціальної сфери, тобто повинні бути самодостатні; показники 

соціальної безпеки повинні відноситись до компетенції відповідного органу 

державної виконавчої влади, яка відповідає за певний напрям соціальної 

політики, як стрижня внутрішньодержавної політики. 

3. Методика базуються на комплексному аналізі показників соціальної 

безпеки з виявленням потенційно можливих загроз соціальній безпеці в Україні 

і застосовуються для інтегральної оцінки рівня соціальної безпеки України в 

цілому та за окремими сферами соціальної політики. 

4. Показники, розраховані згідно з цією методикою можуть бути 

використані для аналізу і діагностики рівня соціальної безпеки країни, регіону, 

розробки соціально-економічних прогнозів, планів, програм по удосконаленню 

напрямів соціальної політики, запобігання та попередження реальних та 



потенційних загроз національним інтересам у соціальній сфері, стану 

соціальної безпеки країни.  

II. Визначення термінів 

Терміни, що вживаються в даній методології, мають наступне значення:  

 соціальна безпека – це стан захищеності соціальних інтересів і 

соціальних потреб особи, суспільства, держави від впливу на них внутрішніх і 

зовнішніх загроз в межах визначених граничних (порогових чи критичних) 

значень, які можуть становити загрозу національній безпеці країни; 

 складові стану показника соціальної безпеки (фактичне значення, 

норма, виклик, загроза) − значення показника, які відображають ступінь 

впливу на процеси та безпеку в соціальній сфері. 

 фактичне значення − офіційні дані, за якими здійснюється оцінка 

стану визначеного показника конкретного напрямку соціальної сфери 

 норма – стан показника соціальної безпеки, який найбільш сприятливі 

умови для відтворювання процесів у визначеній сфері соціальної політики; 

 виклик – стан показника соціальної безпеки, при якому з являються 

несприятливі тенденції в соціальній сфері, але при якому навіть при досягненні 

загрозливих значень він не становить загрози для національної безпеки. При 

цьому важливість даного показника у тому, що він стимулює роботу по 

зменшенню соціальної напруги і подальшому розвитку і удосконаленню 

конкретних напрямів соціальної політики; 

 загроза – стан показника соціальної безпеки, який характеризує наявні 

та потенційно можливі явища і чинники, що можуть викликати загрозливі 

процеси в соціальній сфері, створити небезпеку об'єктам соціальної безпеки;  

 об’єкти соціальної безпеки: людина і громадянин (їхні конституційні 

права і свободи); суспільство (його духовні, морально-етичні, культурні, 

історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє 

природне середовище і природні ресурси); держава (її конституційний лад, 

суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність); 



 суб’єкти соціальної безпеки – державні органи влади, політичні партії, 

громадські об’єднання та організації; 

 безпечна зона − діапазон значень показника, у межах якого 

створюються найбільш сприятливі умови для ефективної соціальної політики; 

 небезпечна зона соціальної безпеки – діапазон значень показника, 

порушення яких викликає несприятливі тенденції в стані захищеності 

соціальних інтересів та соціальних потреб людини, суспільства, держави; 

 зона загрози соціальній безпеці − діапазон значень показника, що 

викликає загрозливі процеси в соціальній сфері та вказує на загрозу соціальній 

безпеці. 

III. Методичні підходи щодо розрахунку показників соціальної безпеки 

Вітчизняний та зарубіжний досвід розрахунку показників соціальної 

(національної) безпеки свідчить про те, що показники, які характеризують 

ефективність соціальної політики, не завжди співпадають з показниками 

соціальної безпеки. Такий висновок витікає з того, що перед ними 

(показниками) стоять різні цілі. Показники ефективності соціальної політики 

характеризують результати здійснення соціальної політики, досягнення 

поставлених цілей, стан соціуму і соціального благополуччя громадян України. 

Показники соціальної безпеки характеризують ступінь негативних 

результатів здійснення (нездійснення) соціальної політики в її окремих 

напрямах. При цьому, особливої уваги потребують показники, які свідчать про 

можливість настання загрози соціальній безпеці, як регіонального так і 

національного масштабу. 

Інтегральний показник соціальної безпеки України в цілому складається з 

п’яти інтегральних показників складових соціальної безпеки у сферах 

соціальної політики: 

- соціально-трудових відносин; 

- демографічній сфері; 

- соціального розшарування; 

- соціального захисту; 

- безпеки життя. 



Враховуючи вищезазначене, пропонується наступна методика розрахунків 

показників соціальної безпеки, що становлять її загрозу, а також інтегральних 

показників по напрямах соціальної політики та інтегральний показник 

соціальної безпеки в цілому: 

1. Формування переліку показників; 

2. Визначення характеристичних значень показників (норма – оптимальне 

значення показника, виклик, загроза); 

3. Нормування показників (визначення, розрахунок) величини норми 

показника Пн, величини виклику показника Пв, величини загрози показника Пз; 

4. Визначення вагових коефіцієнтів для кожного показника; 

5. Розрахунок інтегральних показників соціальної безпеки по окремих 

сферах соціальної політики та інтегрального показника соціальної безпеки в 

цілому по Україні. 

IV. Формування переліку показників соціальної безпеки. 

Формування переліку індикаторів здійснюється за принципами: 

- репрезентативності (включені найбільш суттєві показники, що впливають 

на рівень соціальної безпеки держави); 

- достовірності (адекватно відображають стан складової безпеки); 

- інформаційної доступності (під час розрахунку використовуються 

офіційні дані  Держстату, державних органів та публічні експертні оцінки). 

Перелік показників соціальної безпеки та джерел інформації за складовими 

соціальної безпеки наведений в додатку №1. 

Під час розрахунку інтегрального показника за певний період у разі 

застосування окремих показників, які мають значний інтервал періодичності 

оприлюднення, наприклад, один раз на рік або публікуються із значною 

часовою затримкою, використовуються останні наявні значення цих 

показників. 

 

 

 



V. Визначення характеристичних значень показників соціальної безпеки 

Для кожного показника складових стану соціальної безпеки України 

розроблені характеристичні значення, які визначають рівень соціальної 

безпеки. 

Діапазон характеристичних значень кожного показника поділений на 

три зони: зона загрози, небезпечна зона, безпечна зона (дивись інфорграфіку 

рис. V.1). 

Інфографіка показника дає графічне зображення зв’язку 

характеристичних значень (рівня) соціальній безпеці за зональним принципом:  

- зона загрози – значення фактичних показників соціальної безпеки Пф між 

величини загрози Пз і величини максимальної загрози Пз макс; 

- небезпечна зона – значення фактичних показників соціальної безпеки Пф 

між величинами виклику Пв і загрози Пз. 

- безпечна зона - значення фактичних показників соціальної безпеки Пф 

між величинами виклику Пв і мінімальної загрози Пз. 

VI. Нормування показників соціальної безпеки 

Нормування показників соціальної безпеки здійснюється таким чином, 

щоб її характеристичні значення потрапляли у визначені зони рівня соціальної 

безпеки.  

Визначені (розраховані) величини показника норми Пн, показника виклику 

Пв, і показника загрози Пз наведені в додатку №2. Також в даному додатку 

Зона загрози 

соціальній безпеці 

П з> Пф > Пз макс 

 

Небезпечна зона 

Пв < Пф < Пз 

Величина 

загрози  

Пз 

Рис. V.1. Інфографіка взаємозв'язку характеристичних значень (рівня) показника соціальної 

безпеки з його величинами. 

Величина  

загрози –

норма 

 Пн 

Безпечна зона Пф < Пв   

Величина 

загрози – 

виклик 

 Пв 

Мінімальна 

величина 

загрози  

Пз мін  

Максимальна 

величина 

загрози  

Пз макс 



наведені величини максимальних і мінімальних значень показників соціальної 

безпеки.  

VII. Визначення вагових коефіцієнтів показників соціальної безпеки. 

Розрахунок інтегрального показника соціальної безпеки в цілому та 

інтегральних показників за окремими напрямами соціальної політики 

здійснюється за допомогою вагових коефіцієнтів, які визначені шляхом 

експертного оцінювання експертами (як урядовими, так і неурядовими). 

Розрахунок вагових коефіцієнтів для кожного показника соціальної 

політики здійснювався за такою формулою: 

 

ai - експертна оцінка, що характеризує важливість i-го показника 

соціальної безпеки; 

di - ваговий коефіцієнт, що визначає ступінь внеску i-го показника в 

інтегральний показник складової соціальної безпеки; 

n – кількість показників соціальної безпеки по вибраному напряму 

соціальної політики. 

Вагові коефіцієнти для розрахунку інтегральних показників соціальної 

безпеки по напрямах соціальної політики та інтегрального показника соціальної 

безпеки в цілому наведені в додатку №2. 

Розрахунок вагових коефіцієнтів для кожного вибраного напряму 

соціальної політики здійснювався за такою формулою: 

 

si - експертна оцінка, що характеризує важливість i-го напряму 

соціальної політики для соціальної безпеки; 

dm- ваговий коефіцієнт, що визначає ступінь внеску i-го показника в 

інтегральний показник соціальної безпеки; 

m – кількість напрямів соціальної політики для визначення 

інтегрального показника соціальної безпеки.  



VIII. Розрахунок інтегрального показника соціальної безпеки для визначених 

напрямів соціальної політики  

Розрахунок інтегрального показника соціальної безпеки за кожним 

визначеним напрямом соціальної політики (соціально-трудові відносини, 

демографічна ситуація, соціальне розшарування, соціальний захист, безпека 

життя) здійснюється за наступною формулою: 

 

де Im – інтегральний показник  m-го напряму соціальної політики, де m = 

(1, 2, 3 ... 5); 

di - ваговий коефіцієнт, що визначає ступінь внеску i-го показника в 

інтегральний індекс складової соціальної безпеки; 

yi – фактичне значення i-го показника; 

n - кількість показників соціальної безпеки по вибраному напряму 

соціальної політики. 

IX. Розрахунок інтегрального показника соціальної безпеки в цілому по 

Україні. 

Інтегральний показник соціальної безпеки України в цілому 

розраховується за наступною формулою: 

 

Де dm – ваговий коефіцієнт, що визначає ступінь внеску інтегрального 

показника соціальної безпеки m-го напряму соціальної політики в 

інтегральний показник соціальної безпеки України; 

Im – інтегральний показник  m-го напряму соціальної політики сфери 

соціальної безпеки, де m = (1, 2, 3 ... 5); 

m - кількість напрямів соціальної політики для визначення інтегрального 

показника соціальної безпеки, де m = (1, 2, 3 ... 5). 

Вагові коефіцієнти для розрахунку інтегрального показника соціальної 

безпеки в цілому наведені в додатку № 3. 



Додаток №1 

 

Перелік показників та джерел інформації за складовими соціальної безпеки 
 

N Найменування індикатора, одиниця виміру Порядок розрахунку 

індикатора 

Джерело вхідної інформації 

1 2 3 4 

1. Сфера соціально-трудових відносин 

1.1 Відношення наявного доходу населення до 

ВВП, відсотків 

наявний дохід населення 

України, млн. гривень / 

ВВП, млн. гривень х 100 

експрес-випуск "Доходи та витрати населення 

України" (видання Держстату) 

експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт 

України" (видання Держстату) 

1.2. Рівень безробіття (за методологією 

Міжнародної організації праці), відсотків 

- експрес-випуск "Економічна активність населення" 

(видання Держстату) 

1.3 Відношення обсягів заробітної плати до 

обсягів соціальних допомог та інших 

одержаних поточних трансфертів, разів 

заробітна плата, млн. 

гривень / соціальні 

допомоги та інші одержані 

поточні трансферти, млн. 

гривень 

- " - 

1.4 Відношення середньомісячної номінальної 

заробітної плати до прожиткового 

мінімуму на одну працездатну особу, разів 

середньомісячна 

номінальна заробітна плата 

за відповідний період, 

гривень / середньозважений 

прожитковий мінімум на 

одну працездатну особу в 

розрахунку на місяць за 

відповідний період, гривень 

експрес-випуск "Стан виплати заробітної плати" 

(видання Держстату) 

Закон України про Державний бюджет України на 

відповідний рік 

1.5 Відношення сум невиплаченої заробітної 

плати станом на кінець місяця до фонду 

оплати праці на кінець місяця, відсотків 

- Щомісячні експрес-випуски Держстату України 

"Стан виплати заробітної плати" (видання 

Держстату), "Кількість, робочий час та оплата праці 

найманих працівників" 

2. Демографічна сфера 

2.1 Очікувана тривалість життя при 

народженні, років 

- демографічний щорічник "Населення України" 

(видання Держстату) 

2.2 Коефіцієнт дитячої смертності (померло 

дітей віком до одного року), на 1 тис. 

народжених живими 

- експрес-випуск "Демографічна ситуація в Україні" 

(видання Держстату) 

2.3 Коефіцієнт депопуляції  - - " - 

2.4 Демографічне навантаження 

непрацездатного населення на 

працездатне, відсотків 

чисельність населення у 

віці, молодшому та 

старшому за працездатний, 

осіб / чисельність населення 

у працездатному віці, осіб х 

100 

експрес-випуск "Розподіл постійного населення 

України за статтю та віком на 1 січня відповідного 

року" (видання Держстату) 

2.5 Загальний коефіцієнт міграційного 

приросту, скорочення (-) (на 10 тис. осіб) 

- експрес-випуск "Демографічна ситуація в Україні" 

(видання Держстату) 

3. Соціальне розшарування 

3.1 Частка населення із середньодушовими 

еквівалентними загальними доходами у 

місяць, нижчими 75 відсотків медіанного 

рівня загальних доходів, відсотків 

- статистичний збірник "Витрати і ресурси 

домогосподарств України (за даними вибіркового 

обстеження умов життя домогосподарств України)" 

(видання Держстату) 

3.2 Співвідношення загальних доходів 10 

відсотків найбільш та найменш 

забезпеченого населення (децильний 

коефіцієнт фондів), разів 

- статистичний збірник "Витрати і ресурси 

домогосподарств України (за даними вибіркового 

обстеження умов життя домогосподарств України)" 

(видання Держстату) 

3.3 Частка витрат на продовольчі товари в 

споживчих грошових витратах 

домогосподарств, відсотків 

- - " - 

4. Соціальний захист 

4.1 Відношення пенсії за віком до 

середньоєвропейського рівня доходів разів 

 Звітність ПФУ, дані Євростату, ПР ООН 



4.2. 

Відношення середнього розміру пенсії за 

віком до прожиткового мінімуму осіб, які 

втратили працездатність, разів 

середній розмір пенсії за 

віком, гривень / 

прожитковий мінімум для 

осіб, які втратили 

працездатність, гривень 

Середній розмір місячної пенсії та кількість 

пенсіонерів (Держстат) [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

Закон України про Державний бюджет України на 

відповідний рік 

4.3 
Відношення допомоги по безробіттю до 

прожиткового мінімуму для працездатної 

особи 

середній розмір допомоги 

по безробіттю, гривень / 

прожитковий мінімум для 

працездатних осіб,  гривень 

Щомісячна доповідь Держстату України "Про 

соціально-економічне становище України" 

5. Безпека життя 

5.1 Рівень злочинності (кількість злочинів на 

100 тис. осіб населення) 

- статистичний збірник "Соціальні індикатори рівня 

життя населення" (видання Держстату) 

 
Кількість навмисних вбивств на 100 тис. 

населення, осіб  

 Щоквартальний експрес-випуск Держстату України 

"Смертність населення від зовнішніх причин у 

побуті в Україні" 

 Кількість самовбивств на 100 тис. 

населення, осіб 

 - " - 

 

Додаток №2 

Значення показників для нормування 

N Найменування індикатора, одиниця виміру Характеристичні значення індикатора  
Значення 

вагового 

коефіцієнта 

    П з мін Пн(опт) Пв Пз Пз макс   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сфера соціально-трудових відносин             

1.1 
Відношення наявного доходу населення до ВВП, 

відсотків 
65 50 40 

1.2 
Рівень безробіття (за методологією Міжнародної 

організації праці), відсотків 
5 5 7 10 10

1.3 

Відношення обсягів заробітної плати до обсягів 

соціальних допомог та інших одержаних 

поточних трансфертів, разів 

1,6 1,4 1,2 1 

1.4 

Відношення середньомісячної номінальної 

заробітної плати до прожиткового мінімуму для 

працездатної особи, разів 

3 2 1,75 1,5 ,5 

1.5 

Відношення сум невиплаченої заробітної плати 

станом на кінець місяця до фонду оплати праці на 

кінець місяця, відсотків 

0 0 5 10 10 

2. Демографічна ситуація             

2.1 
Очікувана тривалість життя при народженні, 

років 
78 75 68 66 

2.2 

Коефіцієнт дитячої смертності (померло дітей 

віком до одного року), на 1 тис. народжених 

живими 

2 4 7 11 

2.3 Коефіцієнт депопуляції 1 1 1 1  

2.4 
Демографічне навантаження непрацездатного 

населення на працездатне, відсотків 
45 50 53 55  

2.5 
Загальний коефіцієнт міграційного приросту (+), 

скорочення (-) на 10 тис. осіб, відсотків 
5 3 1 -2  

3. Соціальне розшарування             

3.1 

Частка населення із середньодушовими 

еквівалентними загальними доходами у місяць, 

нижчими 75 відсотків медіанного рівня загальних 

доходів, відсотків 

8 18 25 30  

3.2 

Співвідношення загальних доходів 10 відсотків 

найбільш та найменш забезпеченого населення 

(децильний коефіцієнт фондів), разів 

3 4,5 6 7  

3.3 
Частка витрат на продовольчі товари в споживчих 

грошових витратах домогосподарств, відсотків 
10 20 30 50  

4. Соціальний захист             



4.1 
Відношення пенсії за віком до 

середньоєвропейського рівня доходів, разів 
1 0,8 0,6 0,4  

4.2 

Відношення середнього розміру пенсії за віком до 

прожиткового мінімуму осіб, які втратили 

працездатність, разів 

2 1,75 1,5 1  

4.3 

Відношення допомоги по безробіттю до 

прожиткового мінімуму для працездатної особи, 

відсотків 
 100 80 75  

5. Безпека життя             

5.1 
Рівень злочинності (кількість злочинів на 100 тис. 

осіб населення) 
 1000 1200 1400  

5.2 
Кількість навмисних вбивств на 100 тис. 

населення, осіб  
0 0 1,3 6,9  

5.3 Кількість самовбивств на 100 тис. населення, осіб 0 0 10 20  

 

Додаток №3 

Вагові коефіцієнти для розрахунку інтегрального показника соціальної безпеки 

№ Напрями соціальної політики 
Значення вагового 

коефіцієнта 

1 Соціально-трудові відносини 0,2667 

2 Демографічна сфера 0,1326 

3 Соціальне розшарування 0,1133 

4 Соціальний захист 0,1886 

5 Безпека життя 0,2988 

 


