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БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Міжнародним товариством на конференції ООН з навколишнього 

середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.) вироблено ідеологію 

подальшого розвитку людства та схвалено довгострокову стратегію сталого 

розвитку. Сталий розвиток – це такий розвиток суспільства, за якого 

задоволення потреб теперішніх поколінь не повинно ставити під загрозу 

можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби, для чого необхідне 

узгодження екологічних, економічних та соціальних складових розвитку.  

Три складові концепції сталого розвитку відображають цілісний підхід 

до безпеки життєдіяльності з позицій забезпечення економічної, соціальної та 

екологічної безпеки як складових національної безпеки. Економічна безпека – 

це такий стан національної економіки, за якого забезпечуються захист 

національних інтересів, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до 

розвитку та захищеність життєво важливих інтересів людей, суспільства, 

держави. Під життєво важливими інтересами в даному контексті він розуміє 

сукупність потреб, які забезпечують існування і прогресивний розвиток 

особистості, суспільства, держави [1, с.128]. Економічний аспект безпеки 

життєдіяльності передбачає оптимальне використання природних ресурсів і 

використання екологічних технологій, створення екологічної продукції, 

мінімізацію і переробку відходів. 

Соціальна безпека сталого розвитку передбачає безпеку людини, сім’ї та 

суспільства, збереження стабільності соціальних і культурних систем, в тому 

числі і скорочення руйнівних конфліктів між людьми та соціальними 



системами. Важливим аспектом соціальної безпеки є справедливий розподіл 

доходів у суспільстві. 

Екологічна безпека – це такий стан навколишнього середовища, коли 

гарантується запобігання погіршення екологічної ситуації та виникнення 

небезпеки для здоров’я людини. Екологічна складова безпеки життєдіяльності 

гарантує захищеність права громадян на безпечне для життя і здоров’я  

довкілля та забезпечує необхідні умови для відтворення природних ресурсів 

шляхом моніторингу та регулювання техногенної діяльності. 

Сталий розвиток як складна категорія крім перелічених трьох 

складових, включає ще три не менш важливі – правову, політичну та духовно-

моральну, оскільки без нормативно-правового регулювання процесом сталого 

розвитку, без політичних програм і спрямувань, без свідомого сприйняття 

дійсності сталий розвиток неможливий. 

Під політичною безпекою ми розуміємо сукупність заходів з виявлення, 

попередження і усунення тих чинників, які можуть завдати збитку політичним 

інтересам країни, народу, суспільства, громадян, зумовити політичний регрес і 

навіть політичну загибель держави. 

Правова безпека – це стан правових відносин у країні та комплекс 

заходів з боку держави, за допомогою яких забезпечується розвиток 

законодавства та його реалізація в інтересах народу, окремої людини та 

суб’єктів господарювання. 

Духовно-моральна безпека – це правова, організаційна, економічна і 

соціальна захищеність усталеного функціонування духовної сфери як 

системного утворення суспільства, ролі морально-духовних цінностей як 

соціокультурних регуляторів безпеки суспільства. Вона охоплює процеси і 

явища в духовній сфері: по-перше, усталене функціонування суспільної моралі, 

науки, релігії, мистецтва, духовних, моральних, культурних, історичних, 

національних цінностей і культури, які захищені від деструктивних впливів і 

руйнування; по-друге, свідомість людини та суспільства, які захищені від 

духовного, ідеологічного і морального насильства, інформаційної агресії, 



деструктивних впливів тоталітарних ідеологій, расової, національної і 

релігійної ворожнечі; по-третє, свободу думки, поглядів, переконань, 

інтелектуальної діяльності; по-четверте, інтелектуальний і духовний потенціал 

українського народу, духовне і моральне здоров’я нації. 

Отже, багатогранність та високий динамізм сучасної економічної 

дійсності, постійна поява великої кількості якісно нових економічних явищ і 

процесів обумовлює необхідність постійного моніторингу економічного 

розвитку та його вивчення з використанням синергетики як теорії 

самоорганізації соціально-економічних систем. 

Системне узгодження та збалансування шести аспектів сталого розвитку 

в напрямі безпеки життєдіяльності людини та суспільства є завданням великої 

складності, проте є дуже актуальним, оскільки ігнорування процесами сталого 

розвитку згубно впливає як на життєздатність людини, суспільства, 

ефективність функціонування суб’єктів господарювання, так і на стан 

природного довкілля, економічну ситуацію в місті, регіоні, країні в цілому.  
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