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Стаття присвячена проблематиці гарантування суспільної безпеки. Визначено її
основні об’єкти і види залежно від джерела походження загроз. Розкрито принципи
організації безпечного існування суспільства. Розроблено напрями вдосконалення системи
гарантування суспільної безпеки, виходячи із завдань сталого розвитку.
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The article is sanctified to the range of problems of guaranteeing of public safety. Certainly
her basic objects and kinds depending on the source of origin of threats. Principles of organization
of safe existence of society are expos ed. Directions of perfection of the system of guaranteeing of
public safety are worked out, going out the tasks of steady development.
Keywords: public safety, objects, principles of guaranteeing of safety, steady development,
threats.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Суспільною безпекою вважають
таку ситуацію, коли права і свободи громадян захищені від військових
(напіввійськових) погроз і нападів з боку карних або політичних груп усередині
країни. Це поняття перетинається з національно ю безпекою, але включає ще й
елементи здоров'я і моралі товариства. На жаль, український соціум сьогодні за
переважною більшістю найважливіших показників суспільного розви тку і
безпеки перебуває у надзвичайно складному становищі. Можна пос илатися на
тривале невирішення низки проблем в економічній, політичній, с оціальній,
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екологічній та інших сферах, однак згідно з Програмою розвитку ООН, на
перше місце у світі виход ить саме гарантування особистісної безп еки, на
відміну від загальнодержавної. Сьогодні ПРООН виділяє сім компонентів
безпеки особистості: економічна безпека (гарантований мінімальний дохід);
продовольча (фізична й економічна доступність продуктів харчування); безпека
для здоров’я (відносна убез печеність від захворювань і заражень); екологічна
(доступність чистої води і повітря, система землекористування, що зберігає
родючість ґрунту); особиста (свобода від фізичного насильства і погроз);
безпека меншин (збереження культурної своєрідності); політ ична безпека
(захист основних прав людини і свобод).
Проблема суспільної безпеки за радянських часів досліджувалася
переважно у Москві, а на периферії радянської імперії вона не розроблялася. За
роки незалежності в Україні через інерційність наукових розробок суспільній
безпеці майже не приділялася увага. Між тим, ця проблема в умовах
глобалізаційних і національних викликів і загроз потребує першочергової уваги
через сепаратистську небезпеку, розкол політиками гуманітарного і суспільного
простору держави, зростання бідності, олігархизацію, корупцію, недотримання
конституційних положень. Між тим, за експертною оцінкою міжнародної
правозахисної організації «Freedom House», рівень демократії в Україні
постійно знижується [1].
Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем. Термін безпека суспільства вперше вжив англійський учений Баррі
Бузан у книзі «Люди, держави та страх», що вважалося найзначнішою подією у
вивченні власне суспільної безпеки [2, с. 5]. Подальш ого розвитку концепція
безпеки суспільства набула в розробках Оле Вівера та «Копенгагенської
школи», яку ще називають «Європейською школою безпеки». Із позиції
О. Вівера та представників цієї школи безпека суспільства стосується тільки
загроз ідентичності суспільства (якщо во но втрачає ідентичність, то не зможе
вижити як суспільство), хоча держава є об’єктом для військового, політичного,
економічного, соцієтального (сектору суспільства) та екологічного секторів.
Сучасні підходи до визначення змісту поняття суспільної безпеки пропонуємо
розрізняти між собою за ступенем урахування всіх аспектів розвитку соціуму. Її
не можна зводити виключно до охорони громадського поря дку, як це досі
трактувалося. Концептуальну основу розуміння суті суспільної бе зпеки в
Україні започатковано ще 1990 ро ку в Декларації про державний суверенітет.
На його основі виділено і напрями державної політики щодо питань суспільної
сфери, які потребують першочергового вирішення: виявлення та усунення
причин розшарування суспільства , протидія кризовим демографічним
процесам, створення ефективної системи соціального захисту людини тощо.
Метою статті є аналіз суспільної безпеки в системі сталого розвитку, а
саме обґрунтування відповідного понятійно -категоріального апарату та
виділення її об’єктів, видів і принципів, а також визначення напрямів
удосконалення системи її гарантування.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів . Безпека є складним суспільним явищем,
що проявляється в суспільному житті в різних якостях: як суспі льні потреби та
інтереси, суспільні відносини, процес, соціальна функція. За Г. Новицьким,
«існує ще кілька значень безпеки як соціального явища: потреба, інтерес…
цінність, соціальні відносини, процес, соціальна функція» [3, с. 64, 97] . За
такого тлумачення поняття безпека, суспільна безпека (як суспільне явище) і
соціальна безпека (тим більше – соціально-політична, або ж соціальноекономічна) мають неоднакові значення: соціальна – це складова суспільної
безпеки, яка, у свою чергу, є головн им елементом внутрішнього сегмента
національної безпеки (іншим є зовнішня безпека). Концептуальну тезу про
нетотожність змісту понять суспільн ої і соціальної безпек підсилює визначення
Г. Сілласте соціальної безпеки як стану захищеності особистості, соціальної
групи, спільноти від загроз порушення їхніх життєво важливих інтересів,
соціальних прав і свобод [4, с. 174].
Категорія суспільної безпеки повинна від ображати цілісність суспільного
простору, безпеку суспільних відносин, що складаються в родині, державі, на
виробництві, у всіх сферах життєдіяльності, тобто підтримку таких суспільних
відносин, які врегульовані правовими нормами, традиціями, етичними
уявленнями нації; бути системою соціальних гарантій на працю, освіту,
лікування, відпочинок, участь у соціальних процеса х і соціальних організаціях;
страхувати системою захисту особи від свавілля чиновників, злочинності,
корупції, будь-яких форм соціальної поведінки, явищ негативного техноге нного
й природного характеру, інших надзвичайних обставин. На нашу думку,
суспільна безпека повинна передбачати певний стан захищеності особи,
соціальної групи від загроз порушення їх життєво важливих інтересів, таких
соціальних прав і свобод, як право на життя, працю та її справедливу оплату,
безкоштовну освіту, охорону здоров'я та медичне обслуговування; доступний
відпочинок, а також на гарантований соціальний захист і соціальне
обслуговування з боку держави.
Серед об’єктів суспільної безпеки виділ яються: власне особистість – її
права, обов'язки й свободи; суспільство – його матеріальні й духовні цінності;
держава – її конституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність.
Установлено, що людина (особистість) є одночасно і об’єктом , і суб’єктом
суспільної безпеки, присутня у всіх інших соціальних системах – об'єктах
безпеки, відіграючи базову системоутворюючу роль. Серед інших суб’єктів
суспільної безпеки – держава (в особі державних органів і їх лідерів), владні
структури, політичні (офіційні й неофіційні) партії та рухи. Повною мірою
суспільна безпека особистості може бути захищен а тільки в умовах
сформованої правової держави, основ у якої становить культ закону.
Види суспільної безпеки залежать від характеру джерела загроз, а тому в
цій категорії аналізується природна та антропогенна скл адові, а за
територіальним походженням – внутрішня і зовнішня, в основу яких покладено
територіальні кордони між державами, а також інститут гр омадянства (рис.).
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ВИДИ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
(ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАГРОЗ)
Внутрішні та зовнішні, реальні й потенційні загроз и
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Рис. Види суспільної безпеки
Під можливостями виміру сучасного стану суспільної безпеки слід
розуміти її оцінку з погляду найважливіших процесів, що від ображають її
характер і напрями. Критеріальна оцінка охоплює: стабіл ьність суспільних
взаємовідносин і структури, наявності умов запобігання і вирішення
конфліктів, позбавлення економічного підґрунтя процесів десоціал ізації
суспільства. Наведені критерії, на нашу думку, вимагають певних показників
суспільної безпеки, вимір у кількісних і якісних параметрів її розвитку.
Показники безпеки мають відповідати таким вимогам: наявність високого
ступеня інформативності, зв’язку показників із суттєвими тенденціями і
процесами розвитку соціально -економічної, демографічної сфери на кожному
етапі функціонування й розвитку та можливість їхнього застосування у
практичній діяльності суб’єктів економічної системи. У процесі по будови
системи показників безпеки слід ураховувати, що процес діагностики
визначається рівнем дослідження. Широке їхнє застосування на структурно функціональному рівні дослідження актуалізує проблему критеріїв оцінки
стану безпеки, які набувають форми порогових зна чень. Прикладами останніх
стосовно суспільної безпеки можуть бути: частка населенн я, що має прибутки,
нижчі, ніж прожитковий мінімум, – 7%, тривалість життя – 70 років, розрив між
прибутками 10% найприбутковіших і 10% низькоприбуткових груп населення –
8 разів, граничне значення за рівнем безробіття – 10–12%, обсяг ВВП на душу
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населення – 50% від середнього по «сімці» і 100% середньосвітового показника
ВВП тощо.
Важливою умовою становлення й функціонування суспільної безпеки як
нового суспільного інституту повинно стати формування єдиної політики її
гарантування, котра формується за принципами всеохоплення, рівноправного
партнерства, солідарності, транспарентності . Однак ця нормативна група
принципів не дає змогу повністю вирішити проблему гарантування безпеки
особистості, суспільства й держави, оскільки не охоплює інші, не менш важливі
аспекти діяльності держави в цій сфері. До них потрібно віднести насамперед
питання, пов'язані з організацією процесу реалізації механізму гарантування
безпеки, тому існує необхідність розроблення нової групи принципів, які б
відображали його організаційні аспекти, а саме: відповідність усіх дій цілям і
завданням гарантування безпеки, взаємодія, відповідність правовим і
моральним нормам, пріоритет превентивних заходів, гнучкіст ь, швидкість
реагування.
Виходячи із принципів, удосконалення системи гарантування безпеки
суспільного розвитку варто здійснювати за наступними напрямами: розробити
та реалізувати стратегію гарантування суспільної безпеки України, яка б
органічно пов’язувалася із суспільно-політичними та, особливо, економічними
перетвореннями в державі; подолання неефективності державної політики
щодо підвищення трудових доходів громадян, подолання бідності та
збалансування продуктивної зайнятості працездатного населення; подолання
кризовості розвитку системи охорони і соціального захисту населення,
небезпечного погіршення стану здоров’я, поширення наркоманії, алкоголізму,
соціальних хвороб тощо; створення нормативно -правових та економічних умов
і механізмів, які б оптимізували розподіл сфер відповідальності держави,
суб’єктів господарювання всіх форм власності, найманих працівників та всього
українського суспільства як суб’єкта формування і практичної реалізації
соціальної політики; приведення програм реформування економіки і
результатів їх здійснення у відповідність до визначених суспільних пріоритетів;
системне
вдосконалення
нормативно -правової
бази
регулювання
взаємовідносин у суспільній сфері, яке, зокрема, передбачало б формування
механізмів підтримання балансу між соці альними зобов’язаннями держави та
реальними можливостями її бюджету; істотне вдосконалення системи
статистичної звітності щодо стану гарантування суспільної безпеки в Україні.
Висновки та перспективи подальших досліджень . Проблема
гарантування суспільної безпеки та розроблення її оптимальної стратегії у
нерозривній єдності з євроінтеграційними та глобалізаційними орієнтирами
вимагає глибоко виважених наукових і політичних підходів. Саме тому до
обговорення проблем суспільної безпеки та обґрунтування системних
пропозицій важливо залучити широке коло фахівців – науковців, практиків,
представників органів усіх гілок влади. Необхідно також організувати
належний інформаційний супровід стану вирішення зазначених проблем,
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налагодити широкий суспільний діалог для з абезпечення дієвого зворотного
зв’язку «громадськість – влада» у цій сфері.
Література
1. Стан дотримання політичних прав та громадянських свобод в Україні
(аналітичний звіт за 2010 – перше півріччя 2011) [Електронний ресурс] / [за заг. ред.
С. Франчук]. – К.: ДІМ СВОБОДИ УКРАЇНА, 2011. – 167 с. – Режим доступу:
http://freedomhouse.org.ua/analitycs .
2. Безпека суспільства у регіоні Румунія – Україна – Республіка Молдова:
тристоронній підхід. – Бухарест – Кишиневу – К.: [Б. в.], 2008. – 132 c. – (Програма СхідСхід: «Партнерство без кордонів»).
3. Новицький Г. В. Теоретико -правові основи забезпечення національної безпеки
України: [монографія] / Г. В. Новицький. – К.: Інтертехнологія, 2008. – 496 с.
4. Силласте Г. Социальная безопасность в системе внутренней безопасности
общества и механизм ее обеспечения / Галина Силласте // Национальная безопасность и
геополитика России. – 2001. – № 4–5. – С. 174.
5. Куценко В. І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку : [моног рафія] / В.
І. Куценко, В. П. Удовиченко ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – Чернігів:
Лозовий В. М., 2011. – 652 с.

УДК 338.46 : 332.14
Я. В. ОСТАФІЙЧУК
Державна установа «Інститут економіки природокористування та
сталого розвитку Національної академії наук України»,
І. Й. КАВЕЦЬКИЙ
Щецинський університет, Польща
РОЛЬ СФЕРИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ
ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
THE ROLE OF THE SPHERE OF SOCIAL SERVICES IN REALIZATION
OF THE MODERN PARADIGM OF THE SUSTAINA BLE DEVELOPMENT
Аналізується роль соціальних послуг у процесах утвердження в суспільстві сучасної
парадигми сталого розвитку, досліджуються механізми суспільного залучення громадськості
до вирішення екологічних проблем.
Ключові слова: соціальна послуга, сталий розвиток, суспільне залучення.
The role of the social services in statement processes in a society of a modern paradigm of a
sustainable development is analyzed , mechanisms of inclusion of the public to the decision of
environmental problems are investigated.
Key words: social service, sustainable development, social inclusion.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Метою сталого розвитку є
поліпшення якості людського життя відпов ідно до можливостей екологічних
систем за умови недопущення погіршення їхнього стану та негативних
наслідків природокористування для життєдіяльності наступних поколінь.
Звідси випливає два основні стратегічні завдання управління сферою
соціальних послуг: по-перше, забезпечення доступності та якості суспільних
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