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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Безпека, як поняття, використовується для опису ши-
рокого кола явищ, пов'язаних з соціальними, екологіч-
ними, технологічними, економічними, організаційними
факторами та є однією з базових потреб людини.

Життя та діяльність людини протягом усієї історії її
існування завжди пов'язані з різноманітними ризиками,
загрозами, небезпеками, які у звичайних ситуаціях ство-
рюють певні труднощі, а в складних та екстремальних
стають небезпечними та загрозливими. Людина відпо-
відно використовує зовнішній світ для своєї життєдіяль-
ності. Вижити людина може в умовах, ступінь загроз яких
для її життя є допустимою. Організація безпечного жит-
тя людини є найбільш затребуваною й актуальною про-
блемою як для окремої особистості, так і для органів
публічної влади, які зобов'язані забезпечити безпечні
умови для життя людей на певній території.

Держава Україна законодавчо взяла на себе зобо-
в'язання забезпечити безпеку людини і громадянина,
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суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.
Тому надважливою є взаємодія органів публічної влади
з громадськістю для формування безпечного середови-
ща життєдіяльності громадян і суспільства.

Тривають наукові дослідження, зокрема, ця стаття
безпосередньо пов'язана із науковими дослідженнями
кафедри публічного управління та менеджменту іннова-
ційної діяльності навчально-наукового Інституту після-
дипломної освіти Національного університету біоре-
сурсів та природокористування України. Дослідження
також безпосередньо пов'язано з формуванням безпеч-
ного середовища в одному з районів м. Києва шляхом
налагодження партнерських відносин між органами вла-
ди та громадянським суспільством.

Вивченню проблем безпеки присвячені як роботи
мислителів минулого Платон [6], Аристотель [1] так су-
часні дослідження науковців І. Грищенко [3], О. Резні-
кова [5], Б. Парахонського [5], Г. Яворської [5] та ін., які
свідчать про те, що безпека розглядається як захи-
щеність від природних і суспільних катаклізмів і сприй-
мається як одна з основоположних цінностей буття лю-
дини.
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ВИОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ

Не зважаючи, що безпека життєдіяльності неодно-
разово була предметом дослідження у наукових працях
вітчизняних і зарубіжних дослідників, системних науко-
вих досліджень дефініції "безпека", які б розкривали су-
купність понять цього багатоаспектного явища ще не про-
водилось.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАНЬ)

Метою статті є проведення компаративного аналізу
дефініції "безпека" через різні підходи до цього визна-
чення, а також з'ясування поняття "безпека" через при-
зму взаємодії органів публічної влади та громадянсько-
го суспільства.

Виходячи з мети, поставлено такі завдання:
— провести компаративний аналіз дефініції "безпе-

ка";
— з'ясувати поняття "безпека" через призму взає-

модії органів публічної влади та громадянського су-
спільства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Багато сучасних уявлень про сутність безпеки та ме-

ханізм її забезпечення беруть свій початок у глибокій
давнині. У міфах народів Європи, Азії та Америки в тій
чи іншій формі можна знайти роздуми про золотий вік
людства, коли всюди панував мир. Принцип неспричи-
нення зла в діях, тобто принцип ахімса займає почесне
місце в буддійській філософії. В індійській історико-
філософській традиції правитель Магадхи з династії
Маур'їв Ашока (268—232 рр. до н.е.), прийнявши буд-
дизм, розглядав принцип ахімса як національну чесно-
ту, відмовився від завоювань із використанням зброї,
проголосив підкорення світу любов'ю.

В античній філософії досліджувалися проблеми
взаємозв'язку безпеки з господарськими та політични-
ми відносинами, робилися спроби розкрити її роль у сус-
пільному житті. Безпека трактувалася як захист держа-
ви та її громадян від загроз, які зазвичай пов'язували з
проявом недоброзичливості та злої волі надприродних
сил.

Платон у своїх працях розглядав державу, що ото-
тожнюється з суспільством, і людину, як дві симетричні
та взаємодіючі системи, тому в безпеку держави він
включав безпеку суспільства. У людини він виділяв три
головні частини (тіло, душу, розум), у людській душі три
початки (жадання, запал, розсудливість), суспільство
поділяв на три соціальні групи: працівників (виробників),
воїнів (варту) і правителів (філософів). "Ми, — писав
Платон, — уподібнили упорядковану державу тілу,
страждання і здоров'я якого залежить від стану його
частин" [6, с. 56]. За Платоном, сутність безпеки — за-
побігання шкоди. Це поняття у нього асоціюється з та-
кими поняттями, як: "допомога", "рятування", що видно
з його визначень: "допомога — перешкода для існуючо-
го або можливого зла", "рятувати — оберігати когось
від шкоди " [6, с. 59].

Вагомий внесок у розвиток уявлень про безпеку вно-
сить Аристотель, який визнає державу вищою формою
спілкування між людьми. Вона виникає тільки тоді, коли
створюється спілкування заради благого життя між ок-
ремими родинами та родами, заради забезпечення їх

безпеки та благополуччя. Тому людина за своєю приро-
дою — істота політична (державна). І якщо хто-небудь у
силу своєї природи, а не в силу випадкових обставин,
живе поза державою, той є або вищим людини, або не-
дорозвиненим у моральному відношенні. Будь-хто стає
досконалим громадянином тільки в рамках держави, яка
дає змогу розраховувати на особисту свободу та безпе-
ку [1, с. 21] Розмірковуючи про найкращий державний
лад, Аристотель центром своїх думок щодо способів уп-
равління суспільними справами робить критерій безпе-
ки громадян — особистість, її розвиток. Філософ до най-
важливіших елементів системи безпеки ідеальної дер-
жави відносив розумні розміри території та конфігура-
цію її кордонів. Він визнавав необхідність спеціальних
соціальних інститутів для виконання загальнозначущо-
го соціального завдання — захисту держави, її грома-
дян, підкреслюючи, що вони повинні бути тільки засо-
бом забезпечення миру [1].

Демокрит розумів безпеку як можливість пристосу-
вання людини до умов життя та виживання у зв'язку з
цим найбільш пристосованих істот. Саме так, на його
думку, виникла людина, а причиною об'єднання людей і
створення суспільства була "потреба", тобто необхідність
підвищення ступеня захисту кожного. Демокрит розгля-
дав безпеку як невід'ємний атрибут держави, головним
завданням якого є забезпечення спільних інтересів
вільних громадян. Висловлюючи погляди рабовласниць-
кої демократії, філософ писав: "Бідність у демократії на
стільки ж переважніша, так званого, благополуччя гро-
мадян при царях, наскільки, свобода краще рабства".
Гарантом безпеки суспільства та його громадян Демок-
рит вважав державу та говорив, що допоки зберігається
держава — усе ціле, а загине вона — з нею разом заги-
не все. У зв'язку з цим він вимагав суворо карати людей,
які порушують закони держави, і закликав не звільняти
від заслуженого покарання тих, хто повинен бути пока-
раний. Ідею зв'язку безпеки з політичними відносинами
в епоху розквіту античної філософії розвинули інші мис-
лителі.

Безпека може реалізовуватися лише за допомогою
права — таким було бачення римських філософів та вче-
них-юристів. Останнє повинно офіційно закріплювати-
ся в законодавчому порядку, завдяки якому регламен-
туються всі соціально-економічні відносини в суспільстві.

У Фоми Аквінського склалися релігійно-загострені
уявлення про безпеку. За його твердженням, благо дер-
жави — вище блага окремо взятої людини і гарантуєть-
ся Божественною волею. Страждання держави призво-
дять до страждань її громадян. Аквінський вважав, що
ретельне виконання людиною обов'язків, установлених
Богом, є гарантією загальної безпеки.

Свою зацікавленість до проблеми безпеки проявляв
й чеський мислитель-гуманіст Ян Амос Коменський. У
своїй роботі "Загальна рада про виправлення людських
справ" він писав: "…метою людського суспільства є за-
гальний мир і безпека", — і далі: "...слід закріпити все,
що може будь-яким чином порушити спокій людства, по-
ставити під загрозу, підірвати або зруйнувати ланки сус-
пільної або особистої безпеки".

Іммануїл Кант у своїх роботах писав про подолан-
ня людських вад і їх негативних наслідків, необхідності
обмеження окремої волі людей, підпорядкуванні їх
дисципліні громадянського суспільства, законам дер-
жави, які покликані захищати безпеку людей і самої
держави. Система безпеки, у баченні Канта, передба-
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чає необхідність законодавчих і виконавчих ме-
ханізмів, виділення внутрішньої та зовнішньої безпе-
ки держави та громадянського суспільства, взаємоза-
лежність національної безпеки кожної країни з без-
пекою міжнародної спільноти, міжнародною безпе-
кою.

Гай Юлій Цезар вважав державу публічно-правовою
спільністю, якою керують обрані. Їх безпека обов'язко-
во повинна забезпечуватися системою — збройною си-
лою.

Необхідність аналізу дефініції безпека обумовлена
тим, що його проведення дозволить сформувати не лише
загальні наукові положення про таке складне соціальне
явище, але й розкрити її загальні властивості, відносини
й закони становлення, розвитку та функціонування, а та-
кож, надасть можливість застосувати їх для створення
умов збереження реальної безпеки людей, суспільства,
держави, забезпечить їх цілісність, стійкий розвиток та
їх ефективне функціонування.

Більш глибоко вивчити поняття безпека можливо че-
рез аналіз цього терміна, поданого в словниках різних
галузей знань.

Наприклад, "Тлумачний словник української мови"
визначає безпеку як стан, коли кому-, чому-небудь ніщо
не загрожує [9].

Даль В.І. у "Тлумачному словнику живої великорос-
ійської мови" трактує це поняття як стан, властивість за
прикметником "безпечний" і одночасно — дію. Безпеч-
ний — означає незагрозливий, той, що не може заподі-
яти зла чи шкоди, нешкідливий, збережений, вірний, над-
ійний. Безпека — це відсутність небезпеки, збере-
женість, надійність. Безпечити (когось) — захищати, за-
безпечувати відсутність небезпеки. Небезпека — стан,
властивість за прикметником "небезпечний". Небезпеч-
ний — означає ненадійний, загрозливий, той, що несе
шкоду, біду, хворобу, нещастя. Слова "небезпека" і "без-
пека" характеризують якість, властивість, стан [2, с. 167].

Брокгауз І.А. та Ефрон І.А. у "Енциклопедичному
словнику" дають пояснення поняттям "небезпека" і "без-
пека", що характеризуються різним рівнем небезпеки,
безпека досягається усуненням небезпеки. У гранично-
му абсолютному значенні слова "безпека" розуміється
стан із повною відсутністю небезпеки.

Мовознавець С.І. Ожегов у "Словнику російської
мови" дає визначення спорідненим поняттям: "безпека"
— це стан, за якого не загрожує небезпека кому-небудь
або чому-небудь, а "безпечний" — не загрозливий не-
безпекою.

У "Соціологія: словник термінів і понять" наводить-
ся визначення "безпека соціальна"   стан життєдіяльності
людини в суспільстві, що характеризується стійкістю
щодо впливу чинників, які загрожують падінням рівня та
якості її життя.

Енциклопедія державного управління надає визна-
чення поняття "безпека внутрішньополітична", як рівень
внутрішньополітичної стабільності, за якого забезпе-
чується захист політичної системи суспільства від
внутрішніх загроз та реалізація національних внутріш-
ньополітичних інтересів [4, с. 53—54]. У свою чергу,
будь-яка політична система взаємодіє з навколишнім се-
редовищем, іншими соціальними системами, і в процесі
цієї взаємодії відбуваються зміни внутрішньосистемних
та міжсистемних зв'язків. А саме забезпечення безпеки
внутрішньополітичної передбачає підтримку відповідно-
го рівня стабільності та впорядкованості соціальної си-

стеми, за якого забезпечуватиметься її подальше існу-
вання та розвиток [4, с. 565—567].

Для вивчення поняття "безпека" спробуємо точніше
окреслити межі цього явища за допомогою компаратив-
ного методу, шляхом розгортання на складові елементи
та дослідження наступних дефініцій: "мир", "життєді-
яльність", "взаємодія", "влада", "суспільство", "захист",
"відповідальність", "розвиток".

Тлумачний словник української мови надає багато
визначень "миру": відсутність незгоди, ворожнечі, сва-
рок, згода; відсутність збройної боротьби між двома або
кількома народами, державами; угода сторін, що вою-
ють між собою, про припинення воєнних дій; мирний до-
говір; спокій, тиша [9, с. 43].

Практично всі окреслені визначення підкріпленні
вмінням сторін в процесі життєдіяльності домовлятися
(взаємодіяти), що стає можливим безпечним шляхом:
діалогом в усній формі або угодою — в письмовій.

У психологічному словнику життєдіяльність, про яку
ми згадували вище, визначається , як сутність і влас-
тивість людського організму, здатність виконувати свої
фізіологічні, фізичні, соціально-психологічні та інші
функції і забезпечується як самою людиною, так і склад-
ною системою заходів з боку держави та суспільства [7,
с. 97]. Визначення наштовхує нас на більш детальний
розгляд держави, що завжди ототожнюється з владою
та суспільством.

На сутність дефініції "влада" вказує Енциклопедич-
ний словник з державного управління, в якому поняття
"влада" трактується як здатність і можливість особи,
інституту, організації чи соціальної групи провадити свою
волю через певні канали та засоби впливу на діяльність і
поведінку людей [4, с. 75].

Влада існувала завжди: спочатку вона мала соціаль-
ний характер і започатковувалася в сім'ї, роді, племені.
Далі сформувалися державна і політична влади. Але зав-
жди влада є явищем, яке пронизує людське буття і су-
спільство та нерозривно пов'язана з природою людини і
соціумом.

Особливістю еволюції влади є її походження — дже-
рело влади. У міфах давніх народів панує думка про
божественне походження державної влади. В основі ре-
лігійно-міфологічних поглядів даних єгиптян і греків бо-
жественне джерело державної влади правителя полягає
в тому, що він є носієм волі Бога на землі, залишаючись
первісним правителем і законодавцем, вирішуючи земні
справи. За китайським міфом, державну владу уособлює
китайський імператор — син неба і батько свого наро-
ду. Божественний характер державної влади, закони,
правила поведінки, які мають відповідати божественно-
му порядку справедливості, знайшли своє втілення в
доктрині природного права (jus naturalis). У республі-
канській формі правління державна влада від народу,
який виступає посередником між державною владою і
Богом. Глас народу — глас Божий (Vox populi — vox dei)
[4].

Основоположник соціально-політичної концепції лібе-
ралізму поняття "громадянське суспільство" Дж. Локк у
розд. II "Про батьківську і монархічну владу" своєї бага-
торічної праці "Два трактати про державне правління"
акцентував увагу на тому, що людина від народження не
є вільною і підкоряється владі своїх батьків, яка посту-
пово трансформується у підкорення владі правителя,
якого піддані вважають батьком своєї нації [3, с. 57].
Проте, щоб влада правителя була розумною, її необхід-



147

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

но обмежувати колегіальним органом — парламентом
(досл. від фр. parla — "говорильня", "говорити"), уне-
можливлюючи таким чином зосередження влади в од-
них руках. А оскільки влада покликана захищати при-
родні права людини, то він ставить особистість вище сус-
пільства та держави. Держава повинна служити суспіль-
ству, а суспільство й держава — особистості. Держава
не повинна бути могутнішою за особистість, оскільки
особистості створюють суспільство, а суспільство — дер-
жаву [3, с. 57].

Згідно з Етимологічним словником української мови
слово "влада" є запозиченим із польської мови "wladza"
— керівництво, влада, уряд. Суть його полягає в можли-
вості керувати, розпоряджатися ким або чим-небудь [3,
с. 55]. В інших мовах влада ототожнюється, як правило,
із силою, володінням, впливом, можливістю, розпоряд-
женням, підкоренням тощо і має свої традиції словов-
живання термінів, що належать до феномену влади.

Зокрема в німецькій мові слово "macht" одночасно
означає "влада" і "сила" та походить від готського коре-
ня "magen" (vermоgen), що значить "мати змогу" [3, с.
54].

В англійській мові слово "power" означає не тільки
владу, а й енергію, силу і навіть електричний струм. Тому
багато англомовних дослідників трактують владу як пев-
ний поштовх, дію, силу.

У загальному сенсі поняття "влада" розуміється як
здатність і можливість здійснювати свою волю, справ-
ляти певний вплив на діяльність людей за допомогою
того чи іншого засобу — авторитету, права чи насилля.

Говорячи про взаємодію, варто звернутись до змісту
діалектики, який надав Ф. Гегель. Він розглядав діалек-
тику як, перш за все, вчення про всезагальний зв'язок
усього, що існує, з усім існуючим іншим. Саме такий
підхід надає змогу розглядати і природу, і суспільство, і
людське мислення не відриваючи їх одне від одного, а в
їх органічному взаємозв'язку.

Сучасний словник із суспільних наук, вказує нам на
те, що взаємодія соціальна — система взаємозумовле-
них соціальних дій, пов'язаних циклічною залежністю,
при якій дії одного суб'єкта є одночасно причиною і на-
слідком відповідних дій інших; є формою соціальної ко-
мунікації або спілкування принаймні двох осіб чи
спільнот, в якій систематично здійснюється соціальна дія
кожного з партнерів, досягається пристосування дій од-
ного до іншого, спільність у розумінні ситуації, сенсі дій
і певна міра солідарності чи згоди між ними.

Безпека на рівні держави, суспільства або окремо
взятої людини завжди, підсвідомо асоціюється із захис-
том.

Соціальний захист — система заходів і відповідних
інститутів, призначених для забезпечення нормального
існування людини, підвищення рівня задоволення її соці-
альних потреб, якості життя та його перспектив. Зміст
соціального захисту, його масштаби і межі визначають-
ся на підставі досвіду соціального розвитку, який набу-
ває теоретичного осмислення, ідеологічного і політич-
ного оформлення. Сутність соціального захисту полягає
в тому, щоб забезпечити задоволення базових потреб
людини на суспільно визначеному рівні, незалежно від
працездатності індивіда (життєвий рівень, межа малоза-
безпеченості, соціальний мінімум).

У свою чергу, будь-яка дія, спрямована на захист
держави, суспільства або окремо взятої людини перед-
бачає певну відповідальність. Адже, відповідальність —

це важливий принцип правової, соціальної держави, що
передбачає обов'язок, зокрема обраних осіб в органи
місцевого самоврядування, відповідати за наслідки своїх
дій протягом каденції.

Звернувшись до етимології слова "відповідальність",
можна дійти висновку, що до нього існує багато тлума-
чень. Етимологічний словник української мови подає
інформацію про те, що слова "відповідальний",
"відповідь", "відповідач" походять від слова "відати", тоб-
то, "знати", яке, своєю чергою, іде від слова "віда", що
означає "звістка", "повідомлення". У праслов'янській
мові слово "відати" писалося і звучало як "věděti " —
"знати" і було спорідненим із пруським "waidimai" —
"знаємо" та давньоіндійським "véda" — "знаю". Пізніше,
очевидно в індоєвропейській прамові, дієслово розпа-
лося на два слова, одне з них із значенням "бачити"
(праслов'янською мовою "vłděti "), а друге — із значен-
ням "знати" (праслов'янською мовою "věděti ") [3, с. 67—
68].

Тлумачення слова "відповідальність" в українській,
англійській, російській, французькій та німецькій мовах
майже збігається та тісно пов'язане з поняттями "обо-
в'язок", "підзвітність", "угода", свободою прийняття
рішень людиною, внутрішнім усвідомленням відпові-
дальності за свої вчинки, що має на меті пошук мирних
форм співіснування різних соціальних груп. Так, згідно
з Великим тлумачним словником української мови відпо-
відальність — це покладений на когось або взятий на
себе обов'язок відповідати за певну ділянку роботи,
справу, чиїсь дії, вчинки, слова; притягати до відповідаль-
ності означає: вважаючи когось винним, вимагати звіту
за його вчинки перед судом, органами влади тощо; серй-
озність, важливість справи, моменту тощо [3].

Згідно з Оксфордським словником англійської мови
"відповідальність" ("responsibility") означає:

— стан особи чи наявність обставин, за яких особа
зобов'язана мати справу з чимось або здійснювати конт-
роль над іншою особою;

— моральний обов'язок особи поводитися ввічливо
по відношенню до інших осіб чи щодо інших осіб;

— стан особи чи наявність обставин, за яких особа є
відповідальна за вчинене (скоєне) або вважається вин-
ною;

— справа, яку особа зобов'язана виконати як части-
ну роботи, службових функцій чи юридичного обов'яз-
ку (якщо іменник вжитий у множині — "responsibilities");

— можливість або здатність особи діяти самостійно
чи приймати рішення за власною ініціативою (під свою
відповідальність) [3].

Отже, у вищевказаних визначеннях ми бачимо пост-
ійний взаємозв'язок безпеки із стабільністю та розвит-
ком за участі влади та суспільства.

Для визначення дефініції "розвиток" звернемось до
Енциклопедії державного управління, де розвиток соці-
альний суспільства (англ. developmentsocial society) виз-
начається як зміна суспільства внаслідок соціальних про-
цесів, у ході яких відбуваються кількісні і якісні перетво-
рення соціальної системи, що приводять до якісно но-
вого стану суспільства [4]. Соціальний процес можна ха-
рактеризувати як послідовні зміни станів елементів соц-
іальної системи і її підсистем, соціального суб'єкта та об-
'єкта;

розвиток регіональний (англ. regional development) —
процес, внаслідок якого відбувається перехід способу і
рівня життя громадян, які проживають в межах певної
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територіально-адміністративної одиниці (регіону), від од-
ного якісного стану до іншого, вищого [4].

Життєве середовище людини складається з трьох
компонентів: природного, соціального, або соціально-
політичного, та техногенного середовищ: природне се-
редовище (земний грунт, повітря, водоймища, рослини,
тварини, сонце, місяць, планети тощо); соціальне, соц-
іально-політичне середовище (форми спільної діяльності
людей, спосіб життя, взаємостосунки тощо); техноген-
не середовище (житло, транспорт, знаряддя праці, про-
мислові та енергетичні об'єкти, зброя, домашні і свійські
тварини, сільськогосподарські рослини тощо).

Досліджуючи формування безпечного середовища
через взаємодію суспільства та влади доцільно зосере-
дитись на середовище соціально-політичному, що в свою
чергу розглядає людину чи соціальну спільноту, як
суб'єкт системи "людина   життєве середовище", яку ото-
чують інші люди, інші спільноти, що утворюють со-
ціальне, або соціально-політичне середовище по відно-
шенню до суб'єкта системи. Середовище, в якому між
окремими людьми, між людьми і спільнотами, між
спільнотами виникають зіткнення інтересів, суперечності,
непорозуміння та інші конфліктні ситуації. Це середо-
вище, в якому досліджуються закономірності поведінки
та діяльності окремих людей, зумовлені належністю їх
до певних соціальних груп, та психологічні характерис-
тики цих груп, вплив соціальних чинників на стан здоро-
в'я суспільства. З точки зору безпеки життєдіяльності в
кожному конкретному випадку важливо розуміти, яка
спільнота є суб'єктом системи "людина   життєве сере-
довище", а яка чи які є зовнішніми по відношенню до неї
і складають соціально-політичне середовище   компо-
нент життєвого середовища цього суб'єкта системи.

Виділяють матеріальну, соціально-політичну, духов-
ну та культурно-побутову сфери суспільного життя. Усі
сфери суспільного життя взаємопов'язані. Важливу роль
у суспільстві відіграють соціальні відносини. Соціальні
відносини виникають між людьми у процесі їхньої діяль-
ності та спілкування. Вони, в свою чергу, характеризу-
ють життєдіяльність людини і поділяються на економічні,
соціально-політичні, ідеологічні, культурні, побутові,
сімейні та інші.

ВИСНОВКИ
У статті проведено аналіз дефініції "безпека" та з'я-

совано, що в епоху античності це поняття розглядалось
у взаємозв'язку з соціально-політичними відносинами у
суспільстві, сучасні дослідники розглядають сутність без-
пеки, як найвищу цінність держави, закон або як мож-
ливість задоволення потреб, функціонування та розвит-
ку особистості, де принцип взаємодії органів влади з гро-
мадянським суспільством відіграє важливу роль.

Таким чином, розглядаючи безпеку, як досить склад-
не соціальне явище, на рівні суспільства, локального се-
редовища мешкання та на рівні особистості, сформуль-
овано авторське визначення дефініції безпека.

Отже, безпека — відсутність загроз в усіх сферах
життя, що сприяє сталому людському розвитку і зале-
жить від рівня правової культури, свідомості та відпо-
відальності кожного члена громади, досягнення якої
можливо шляхом взаємодії органів публічної влади з
громадянським суспільством та збільшення кількості
превентивних заходів.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі
полягають у дослідженні середовища щодо існуючих не-

безпек в одному з районів м. Києва та механізмів
співпраці органів публічної влади та громадянського сус-
пільства щодо формування безпечного середовища.
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