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БЕЗПЕКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ 

Необхідність забезпечення безпеки є вихідною соціальною потребою 

суспільства в цілому і людини зокрема, будь-які природні чи соціальні явища 

людина розглядає через призму можливої загрози і можливості забезпечення 

власної безпеки. На наш погляд, найголовнішою ознакою суспільно-

економічної системи є її здатність забезпечити головну потребу людини – 

безпеку. Відповідно, ця система, яка забезпечує цю здатність найкраще, є 

найбільш привабливішою для людей чи людського суспільства. Один із 

засновників теорії безпеки Томас Гобсон, проаналізувавши проблеми безпеки 

та виживання, взаємодію між безпекою, населенням, урядом і державою зробив 

висновок, що страх перед загрозами власній безпеці є природним станом 

людини і саме він змушує людину жити в суспільстві і шукати засоби 

колективного захисту від цих загроз. Власне пошук безпеки обумовлює прогрес 

цивілізації (людина – це істота, цивілізована страхом смерті) [1, с.106].  

Природно, що людина інтуїтивно розуміє значення безпеки. В 

найширшому розумінні безпека є важливою «цінністю, яка відіграє роль 

наріжного каменя в перетворенні поодиноких інтересів того чи іншого суб’єкта 

в сукупну змістовно-дієву єдність інтересів, яка потребує безперервного 

узгодження останніх» [2, с.47]. 

Найбільш ефективною є така створена система безпеки у суспільстві, яка 

головною метою ставить забезпечення інтересів людини. Цей процес має 

декілька векторів. По-перше, формування системи безпеки відбувається через 

неможливість іншими шляхами забезпечити достатній рівень захищеності 

об’єкта. По-друге, сам процес формування даної системи супроводжується 

негативними впливом інших систем і відбувається в певному, 

недоброзичливому середовищі. По-третє, функціонування сформованої системи 



безпеки постійно супроводжується негативним впливом як внутрішніх, так і 

зовнішніх чинників [3, с.129].   

Отже, безпека – це основа цивілізації й державності, головна передумова 

існування людського суспільства чи держави. У зв’язку із цим слушно зауважує 

В.Молчановський, що втрата безпеки як атрибуту, тобто невід’ємної 

властивості соціальної системи, призводить до загибелі системи [4]. Відповідно 

одним із фундаментальних завдань будь-якої економічної системи є 

забезпечення безпеки. Забезпечення безпеки, розвитку та свободи людини у 

суспільстві лежить в основі людського розвитку та зростання інтелектуального 

потенціалу суспільства.  

Безпека є своєрідною характеристикою і необхідною передумовою 

життєдіяльності, прогресивного розвитку й нормального функціонування 

об’єктів реального світу. Очевидно, стверджують В. Горбулін і С. Пирожков, 

що ці об’єкти існують і розвиваються в середовищі, параметри якого 

формуються під впливом різноманітних, часто взаємозв’язаних та 

взаємозумовлених чинників, інтегральна складова яких створює певний 

ймовірний рівень потенційних та реальних загроз безпеці [5, с.91]. 

Саме поняття «безпека» є багатогранним і складним, оскільки відображає 

різноманітні аспекти функціонування людського суспільства – соціальний, 

політичний, оборонний, економічний, інформаційний та науково-технічний. 

Безпеку як специфічну діяльність, тобто функціональний підхід до розуміння 

безпеки відстоює В.А. Ліпкан. Він стверджує, що безпека – це стан захищеності 

особи, суспільства і держави від внутрішніх та зовнішніх небезпек і загроз, що 

базується на діяльності людей, суспільства, держави і світового співтовариства 

народів по виявленню, запобіганню та подоланню  небезпек та загроз, що 

здатні знищити їх, позбавити фундаментальних матеріальних та духовних 

цінностей, завдати неприйнятних (недопустимих об’єктивно і суб’єктивно) 

збитків зачинити шлях до виживання та розвитку [3, с.179]. На наш погляд, 

такий підхід є найповніший, оскільки, по-перше, таке визначення акцентує на 

певному рівні захищеності – людини, держави і суспільства, по-друге, звертає 



увагу на ймовірні небезпеки і загрози, по-третє, формує інтерес та потребу в 

безпеці, по-четверте, визначає специфічну діяльність людей, суспільства, 

держави і світового співтовариства народів по створенню системи забезпечення 

безпеки. 

Основними складовими безпеки є: самодостатність, стійкість та здатність 

до розвитку. 

В сучасній теорії безпеки і практиці забезпечення безпеки швидкі 

трансформаційні зміни у світовому цивілізаційному просторі обумовили зміну 

уявлень про безпеку, що, з одного боку,  стало поштовхом до радикального 

переосмислення місця безпеки як в ієрархії потреб та інтересів людини, так і 

господарюючих суб’єктів, регіонів, держав та світу в цілому. Безпрецедентні 

трансформаційні зміни, з іншого боку, надзвичайно загострили питання 

конкурентної боротьби між державами, забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності національних економік.  
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