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РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ 
В СОЦІАЛЬНО-ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Останні роки для громадян України стали справжнім випробуванням на 
стійкість, оскільки якісний рівень життя значно погіршився, стан соціального 
захисту громадян впав через значне урізання його фінансування з державного 
бюджету, зросла соціальна напруга. Такі негативні тенденції створюють за-
грози національній безпеці, подальшому розвитку суспільства та реалізації 
публічних інтересів окремих соціальних груп, які можуть стати причинами 
порушення рівноваги та стабільності. Механізм забезпечення соціальної без-
пеки може бути ефективним тільки за умови визначення кола актуальних су-
часних проблем, що складають публічний інтерес суспільства, соціальних 
груп, територіальних громад у соціальній сфері.

Одним із пріоритетних напрямів соціальної політики є державна полі-
тика, спрямована на формування та збагачення соціальної безпеки людини і 
суспільства. Соціальний захист, соціальна безпека, з одного боку, та соціаль-
ний розвиток, соціальні відносини - з другого, органічно поєднані: без розви-
нутих соціальних відносин не може бути стабільної соціальної безпеки лю-
дини, суспільства, а остання значною мірою зумовлює розвиненість, зрілість 
процесів соціального, суспільного розвитку.

Соціальна безпека забезпечується в процесі трансформації суспільних, 
зокрема соціальних відносин. Основними складовими соціальної сфери, че-
рез які виявляється рівень забезпечення соціальної безпеки, зокрема, є доб-
робут, рівень доходів населення, оплата праці, стан здоров'я, зайнятість, де-
мографічна ситуація, соціально-класова диференціація, соціальний захист, 
пенсійне забезпечення тощо. Вона залежить від соціально-економічного роз-
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витку, наявності людських, матеріальних, природних ресурсів. Стан соціаль-
ної безпеки в Україні характеризується низьким рівнем та якістю життя гро-
мадян України, несформованістю середнього класу; значною часткою насе-
лення, яке живе за межею бідності, поглибленням демографічної кризи, ско-
роченням тривалості життя, старінням населення. Ситуація на вітчизняному 
ринку праці характеризується зростанням застійного безробіття, низькою 
ефективністю праці та недостатнім рівнем її оплати; зубожінням значної час-
тини працюючого населення; відсутністю умов збереження і розвитку люд-
ського, трудового та інтелектуального потенціалу країни; погіршенням стану 
здоров'я працівників; низькою вартістю робочої сили тощо. Не завжди соціа-
льна допомога надається тим категоріям населення, які її дійсно потребують, 
призводячи до неефективного використання ресурсів та нерівності в системі 
соціального захисту. Соціальні деформації (стрімке соціальне розшарування, 
збідніння широких верств населення, руйнація трудового потенціалу суспіль-
ства) створюють загрози соціальній безпеці України.

Одним з головних чинників загрози соціальній безпеці держави є «со-
ціальні суперечності, що виникають усередині соціальної системи, але не всі 
протиріччя, а лише ті, що призводять до соціального конфлікту» [1, с. 13]. 

Порушення соціальної стабільності суспільства неминуче призводить до 
підвищення соціальної небезпеки [2, с. 137; 412]. Наявні загрози соціальній 
безпеці спричинені низькою ефективністю та якістю державного управління 
соціальними процесами. На нашу думку, перелічені вище чинники є лише по-
хідними від недосконалості рішень, які приймаються органами влади, діяль-
ність якої характеризується суперечливістю, орієнтацією на досягнення поо-
диноких цілей та недостатнім урахуванням практичної адаптованості заходів, 
що впроваджуються, до реальних умов, які склалися в суспільстві. 

Стратегічною метою політики національної безпеки України в реаліза-
ції цілей соціальної політики держави стратегією 2007 року визначалось: до-
держання прав і свобод людини і громадянина, створення умов для динаміч-
ного зростання економіки, забезпечення європейських соціальних стандартів 
і добробуту населення. В пункті 3.5 Стратегії визначалося, що досягнення 
високих соціальних стандартів, вирішення на цій основі нагальних демогра-
фічних проблем передбачає реалізацію комплексних заходів щодо сприяння 
зміцненню середнього класу та подолання бідності, гармонізацію національ-
них стандартів якості життя громадян з європейськими, створення умов для 
зміцнення здоров’я нації та зменшення рівня смертності населення, забезпе-
чення доступності якісних медичних послуг для усіх верств населення, за-
безпечення житлом громадян, які потребують державної підтримки, здійс-
нення реформи соціального забезпечення, зокрема пенсійної реформи. Од-
ним із пріоритетів діяльності органів державної влади було подолання нега-
тивних тенденцій у розвитку демографічної ситуації, диспропорцій у мігра-
ційних процесах, відтоку за кордон кваліфікованих працівників, забезпечен-
ня на цій основі потреб економіки та соціальної сфери у трудових ресурсах. 
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В Стратегії були визначені стратегічна мета, пріоритети та завдання держави 
щодо забезпечення національної безпеки в соціальній сфері [3].

В соціальній сфері причиною виникнення протиріч стає розрив між де-
кларуванням повноцінного соціального захисту і реальною беззахисністю 
громадян. Соціальні протиріччя часто приводять до соціальних конфліктів, 
під якими розуміється «вища стадія розвитку протиріч у системі відносин 
людей, соціальних груп, соціальних інститутів суспільства, яка характеризу-
ється максимальним підсиленням протилежних тенденцій і інтересів у пове-
дінці індивідів і соціальних спільнот і супроводжується їх конфронтацією та 
боротьбою» [4, с. 172]. Конфлікти вважаються природною частиною соціаль-
них та трудових відносин. Лише під впливом низки відповідних чинників со-
ціальні конфлікти та протиріччя набувають ознак загрози.

Серед шляхів забезпечення соціальної безпеки, створення умов для реа-
лізації соціального потенціалу людини В. А. Скуратівським, О. М. Палієм та 
Е. М.  Лібановою виокремлено необхідність розвитку відносин соціального 
партнерства, соціального діалогу. Мета останнього визначається як утвер-
дження в суспільстві соціальної злагоди, громадянського миру; збалансування 
інтересів різних класів, верств населення; врегулювання виробничих, трудових 
відносин у сфері праці та зайнятості, удосконалення взаємодії представниць-
ких органів сторін соціально-трудових відносин; підвищення ролі держави як 
гаранта соціального партнерства. У системі особливих пріоритетів державної 
політики щодо забезпечення соціальної безпеки важливе місце відводиться 
удосконаленню системи соціального захисту населення. Надзвичайно важли-
вим є удосконалення державних механізмів системи соціального захисту насе-
лення, підвищення добробуту громадян, боротьба з бідністю засобами ефекти-
вного та адресного соціального захисту, гарантування гідної оплати праці та 
справедливого пенсійного забезпечення. Поширення бідності у суспільстві, 
підвищені ризики якої характерні для окремих соціально-демографічних груп 
(сім'ї з дітьми, інваліди або безробітні працездатного віку), свідчить про недо-
статню ефективність соціальної допомоги найбільш незахищеним категоріям 
населення. Підвищення ефективності видатків на соціальний захист населення 
можливе лише в умовах подальшого реформування як системи соціальної до-
помоги, що фінансується з бюджету, так і соціального страхування. Концепту-
альні засади реформування нормативно-правової бази соціальної безпеки не-
обхідно розробляти на основі аналізу ефективності реалізації соціальних та 
економічних програм. У законодавстві України доцільно систематизувати такі 
складові соціальної безпеки, як соціальні інтереси, загрози та напрями її забез-
печення. У чинних нормативно-правових актах, що визначають державну по-
літику у сфері соціальної безпеки, відсутня системність (дотримання визначе-
них на перспективу пріоритетів) та наступність (логічний зв'язок цих актів із 
попередніми та наступними спорідненими актами). Тому слід у чинних норма-
тивно-правових актах України, що визначають державну політику у сфері со-
ціального захисту та соціального забезпечення, на думку В. А. Скуратівського, 
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В. П. Трощинського слід чітко визначити пріоритети цієї політики, що сприя-
тиме сприйняттю та реалізації її як єдиного взаємопов'язаного комплексу 
принципів та заходів. У таких актах доцільно чітко визначити показники ре-
зультативності, які б дали змогу оцінити актуальний стан реалізації та ефекти-
вність державної політики [5]. 

Отже, основними шляхами державної політики забезпечення соціальної 
безпеки у сфері соціального захисту є: формування динамічної, гнучкої сис-
теми соціального захисту; розробка і впровадження в практику нової моделі 
соціального страхування; подолання демографічної кризи; недопущення 
руйнування людського, трудового та інтелектуального потенціалу, забезпе-
чення їх розвитку; удосконалення правової системи щодо захисту та забезпе-
чення реалізації соціальних прав і гарантій; підвищення рівня та якості життя 
населення; реформування системи соціальної допомоги, посилення її адрес-
ності; спрямування бюджетних соціальних видатків на розвиток людського 
потенціалу, підвищення його якості як основи економічного зростання та за-
безпечення конкурентоспроможності національної економіки; підвищення 
доступності та якості послуг освіти й охорони здоров'я, розвиток соціальної 
інфраструктури, сприяння духовному та фізичному розвитку населення; 
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