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ціально-демографічних процесів в сучасному суспільстві є найважливішою передумовою ре-
формування сімейної політики держави.

Складна структура, багатовекторна спрямованість проблем і забезпечення демографічної
безпеки України вимагають, разом із загальними концептуальними підходами, проведення со-
ціологічних, історичних, політологічних, правових досліджень по найширшому кругу питань.
Тільки в цьому випадку можна розраховувати на дійсно кваліфікований розгляд основних про-
блем забезпечення демографічної безпеки України і її громадян.
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Моніторинг загроз гуманітарній безпеці

Важливим заходом щодо аналізу стану й динаміки гуманітарних процесів є моніторинг гу-
манітарної сфери. Останній розглядається як науково обґрунтована, зорієнтована на інформацій-
не забезпечення управління національною безпекою система збору, обробки, збереження і роз-
повсюдження інформації про гуманітарну сферу або її окремі елементи, яка дозволяє робити вис-
новки про стан об'єкта спостереження в будь-який момент часу та спрогнозувати його розвиток.

Впровадження моніторингу загроз гуманітарній безпеці спричиняє необхідність науково-
го вивчення індикаторів (покажчиків), за допомогою яких можна скласти системне уявлення
про стан гуманітарної безпеки.

Індикатори загроз гуманітарній безпеці уособлює набір статистичних даних, які відібрані і органі-
зовані таким чином, щоб виявити і описати у широкому сенсі умови і тенденції розвитку загроз.

Загрози гуманітарній безпеці (духовним і культурним цінностям) - це деформація духов-
них засад суспільства і порушення моральних норм, кризові явища (гуманітарні, демографічні
тощо), прояви моральної та духовної деградації, поширення бідності та соціальних хвороб (без-
робітність, безпритульність, бродяжництво, наркоманія, алкоголізм тощо), поширення культу
насильства, жорстокості, порнографії та інші.

Вітчизняні дослідники Г.Ситник та В.Абрамов пропонують впровадити системний моніто-
ринг загроз національній безпеці [1]. З огляду на теоретичну невизначеність питання складо-
вих моніторингу загроз гуманітарній безпеці, авторка не претендуючи на системний розгляд
показників гуманітарної безпеки, пропонує обмежитися скороченою процедурою моніторингу,
спостереженням за індикаторами лише в основних ділянках гуманітарної царини: соціальній,
освітній, культурній тощо.

Структура паспорту загроз гуманітарній безпеці матиме такий вигляд:
І. Загальна характеристика загрози гуманітарній безпеці.
1.1. Структура загрози: вказуються складові загрози, які утворюють своєрідне "дерево

загрози". Аналізу мають підлягати можливі явища, події, процеси та інші чинники, що створю-
ють небезпеку реалізації життєво важливим національним інтересам України в гуманітарній
сфері.
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1.2. Об'єкти загрози: об'єкти загрози визначаються відповідно їх спрямованості проти
реалізації життєво важливих національних інтересів у гуманітарній сфері. Тобто об'єктом заг-
рози є той чи інший життєво важливий національний інтерес або сукупність (група) національ-
них інтересів.

1.3. Джерела загроз гуманітарній безпеці: джерелами загроз визначаються явища, проце-
си, події та інші чинники, а також суб'єкти які створюють небезпеку реалізації національних
інтересів України в гуманітарній сфері.

ІІ. Характеристика можливого розвитку загрози гуманітарній безпеці.
2.1. Масштаб загрози: вказуються просторовий розмах зовнішніх та внутрішніх чинників,

що в змозі перешкоджати реалізації національних інтересів та їх наслідків.
2.2. Тенденції розвитку загрози: вказується коротка довідка про причини та хід розвитку подій.
2.3. Можливі наслідки загрози: вказується короткий прогноз наслідків для реалізації жит-

тєво важливих національних інтересів дії загрози.
Беручи до уваги, що гуманітарної безпеки має кілька вимірів: безпека фізичного та психіч-

ного здоров'я людини; безпека можливості вільної самоідентифікації громадян, суспільних груп
і країн; безпека громадян і країн щодо можливостей розвитку та загалом можливостей вибирати
майбутнє, ми пропонуємо здійснювати моніторинг загроз гуманітарній безпеці шляхом відсте-
ження стратегічних ризиків у гуманітарній сфері.

До числа стратегічних ризиків у гуманітарній сфері необхідно віднести наступні [2]:
1. Міжнаціональні і міжконфесійні конфлікти. Основні показники: дискримінація за на-

ціональною та конфесійною ознакою; міжнаціональна та міжконфесійна напруга; міграція з
регіонів міжнаціональної та міжконфесійної напруги та конфліктів; адаптація біженців; зміни
у суспільній думці у регіонах, яких безпосередньо не торкнулися конфлікти та напруга.

2. Духовно-моральна аномія. Основні показники: стійкість соціокультурної ідентичності;
мотивація на трудову діяльність; конфлікт відносин між поколіннями; вплив традиційних релігій,
що конструктивно взаємодіють з суспільством та державою; вплив екстремістських течій тради-
ційних релігій; вплив тоталітарних сект деструктивної соціальної спрямованості; вплив полі-
тизованих конфесій, що керуються із закордонних центрів.

3. Відносне та абсолютне зниження рівня та якості гуманітарного розвитку. Основні показ-
ники: доступність освіти; незадоволеність діяльністю ЗМІ; невпевненість щодо можливостей
забезпечення майбутнього дітей; невпевненість молоді щодо життєвих перспектив; невпев-
неність щодо забезпеченості власної старості; доступність рекреаційних заходів.

4. Здоров'я населення. Основні показники: фактична тривалість життя; кількість передчас-
них смертей; смертність серед щойно народжених дітей; доступність кваліфікованої медичної
допомоги; розповсюдженість "хвороб жебраків"; розповсюдженість епідемій; розповсюдженість
епідемічних захворювань, які щойно з'явились; доступність науково обґрунтованого харчуван-
ня; відповідність житлових умов науково обґрунтованим нормам.

5. Соціально-інформаційна ситуація. Основні показники: надійність захисту інформації,
що охороняється законом; довіра населення до джерел офіційної інформації; вплив на населен-
ня закордонних та внутрішніх центрів деструктивного впливу.
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