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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Здобувши незалежність і претендуючи на політич%

ну міждержавну взаємодію в умовах глобальної гуман%
ітаризації людства, держава повинна забезпечити без%
пеку духовності, оскільки саме духовна безпека відіграє
функцію стабілізатора суспільства та забезпечує ефек%
тивність та якість соціальних відносин для задоволення
потреб кожного члена суспільства.

Необхідність інституціоналізації відносин у різних
сферах національної безпеки визначається тим, що заг%
рози суспільній безпеці зумовлені багатьма взаємопо%
в'язаним чинниками, що динамічно змінюються. Інсти%
туціональні перетворення в Україні не повною мірою
враховують національні інтереси, що склалися в суспіль%
стві.

Так, руйнування духовно%етичного потенціалу сус%
пільства наочно демонструє різке послаблення здат%
ності держави вирішувати актуальні завдання економі%
чного, соціального і політичного розвитку, що є сьогодні
чи не головною проблемою в забезпеченні національ%
ної безпеки країни.

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Інституційний інтерес та його стратегічне значення

для забезпечення національної безпеки є окремим на%
прямом аналітичних досліджень вітчизняних фахівців В.
Абрамова, В. Андрусіва, Д. Кучми, Г. Ситника, І. Степа%
ненка, О. Шевченка та зарубіжних П. Джімаджіо, Д.
Кемпбел, Д. Норд, Д. Марч та Д. Олсен.

Відомий інституціоналіст Д. Норт обгрунтовує та
послідовно дотримується розмежування інституцій
(норм і правил гри) та організацій (учасників гри), які
функціонують у сфері інституціональних обмежень. Це
найбільш пізній і зрілий підхід в інституціональній
теорії, оскільки раніше змішували ці два поняття. У
інституціональних працях останнього десятиріччя та%
кий підхід отримав визнання та розповсюдження [5, с.
12].

Джон Кемпбел говорить про те, що інституції (нор%
ми та правила) є фундаментом суспільного життя, які
складаються з формальних та неформальних правил,
механізмів спостереження (monitoring) та примусу до
їх дотримання, а також систем значень, що визначають
контекст, в межах якого індивіди, корпорації, гро%
мадські організації, національні держави взаємодіють
між собою [2, c. 1].
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Неоінституціоналізм Марча та Олсена, до певної
міри інтегрує раціональну теорію дії в соціально%кон%
структивістське пояснення формування норм, правил та
цінностей [4, с. 11].

Отже, практичною реалізацією інституційного інте%
ресу у проаналізованих дослідженнях є формування, на
основі раціонального вибору, стратегічних планів, кон%
цепцій, програм, що насьогодні має неабияку акту%
альність при реформуванні сфери державного управ%
ління.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Слід зазначити, що останніми роками характер заг%
роз безпеці людини суттєво змінився. Так, у докумен%
тах ЮНЕСКО акцентується увага на доцільності впро%
вадження нової соціологічної концепції безпеки, яка
враховувала б культурні й соціальні аспекти [6].

Інститути та інституції, що продовжують формува%
тися, не повністю реалізують свої функції в різних сфе%
рах національної безпеки, тому державі необхідно
здійснити інституційні перетворення, що змусить
суб'єктів відповідних відносин діяти передусім в інте%
ресах суспільства.

Інституціональним забезпеченням ефективного
функціонування сфери національної безпеки має бути
процес забезпечення єдності інституцій, які передбача%
ють одночасне застосування правових норм та рішень,
що розробляються та спрямовуються на врегулювання
проблем на відповідному рівні.

 Метою статті є визначення інституціональних за%
сад впровадження політики забезпечення духовної без%
пеки суспільства та підготовка рекомендацій удоскона%
лення управління системою духовної безпеки, в тому
числі нормативно%правового забезпечення.

ВКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Питання духовної безпеки давно турбують наше

суспільство, особлива зацікавленість до них виникла на
тлі посилення загроз і зростання нестабільності у світі,
що сприяло усвідомленню необхідності системних змін
не лише економічного порядку, а й соціально%культур%
ного. Сьогодення демонструє гостру потребу в солідар%
ності, згуртованості розшарованого суспільства, яку
неможливо досягти без загальноприйнятих цілей та ду%
ховно%моральних цінностей як основи всього подаль%
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шого розвитку.
Відтак, на часі усвідомлення необхі%

дності пошуку державою тих системних
кроків, які сприяли б усталенню в Україні
загальнонаціональної єдності, створен%
ню політичної нації, українського наро%
ду як сукупності громадян усіх націо%
нальностей, як це зазначено в Консти%
туції України [8].

Наразі поняття духовної безпеки пе%
ребуває в процесі формування. Проте за
відсутності загальноприйнятого тлума%
чення можна виділити два основні підхо%
ди до його інтерпретації: традиційний та
соціологічний.

У рамках традиційного підходу під
духовною безпекою слід розуміти стан
захищеності життєво важливих інтересів
особи, суспільства та держави в духовній
сфері від внутрішніх та зовнішніх загроз.
Відповідне визначення витікає із загаль%
ної дефініції національної безпеки, яка
закріплена на теоретико%методологічно%
му та законодавчому рівнях.

При цьому в іншому варіанті традиційного визначен%
ня, що знайшло відображення в Законах України "Про
основи національної безпеки України", "Про засади
внутрішньої і зовнішньої політики", Доктрині інформа%
ційної безпеки України зроблено акцент на відродженні
духовних цінностей українського народу, захисті та
примноженні його культурного надбання, створенні
умов для консолідації суспільства на основі національ%
ної системи духовних цінностей.

Більш широке тлумачення духовної безпеки містить%
ся в енциклопедичному словнику "Безпека Євразії", під
якою розуміється "стан та умови життєдіяльності со%
ціуму, які забезпечують збереження та зміцнення мо%
ральних цінностей суспільства, традицій патріотизму та
гуманізму, культурного та наукового потенціалу країни,
а також здатність держави вирішувати задачі економіч%
ного, соціального і політичного розвитку" [6, с. 118].

На відміну від традиційного, соціологічний підхід до
духовної безпеки, перш за все, акцентує увагу на відпо%
відному внутрішньому стані системи безпеки, що виз%
начає взаємозв'язок її елементів (суб'єктів), які повинні
забезпечити нормальне функціонування цієї системи, а
також функціонування та розвиток суспільства в ціло%
му не залежно від наявності тих чи інших загроз.

Інакше кажучи, в першому випадку, — це, перш за
все, захист "від", а в другому, — це система безпеки "для"
— для "соціально%культурного добробуту особи, захис%
ту цінностей свого способу життя, сфери інтелектуаль%
ного спілкування, внутрішнього світу людини" [3, с. 73].

Основні блоки та елементи системи духовної без%
пеки можна зобразити в наступному вигляді (рис. 1).

Запропонована схема пояснює структуру, процес,
зміст та фактори духовної безпеки, відслідковуючи
взаємозв'язок та взаємовплив її основних елементів.
Вона є інструментом визначення та конкретизації на%
ціональних приорітетів у цій сфері, а також показників
емпіричного, соціологічного аналізу актуальних та пер%
спективних внутрішніх проблем духовної безпеки в
цілому.

Духовна безпека потребує адекватних соціальних
цінностей, позитивного відношення до них переважної
більшості населення, що безпосередньо пов'язано з до%
вірою індивідів до суспільства і держави, з готовністю
ідентифікувати себе з ними.

Її, забезпечення в Україні реалізується через дер%
жані органи влади, релігійні та громадські організації,
які необхідно включити в загальну схему, яка розкри%
ватиме в цілому систему духовної безпеки. До цієї сис%
теми відносяться, в першу чергу, засоби масової інфор%
мації, які мають великий вплив на духовну бзпеку,

релігійні організації (традиційні конфесії), а також без%
посередньо соціальні інститути (виховання та освіти),
основною функцією яких є соціальне відтворення та
духовно%моральний розвиток людини (рис. 2).

Як показує схема, наразі засоби масової інформації
відіграють провідну роль у формуванні духовного жит%
тя суспільства. При цьому через відсутність в суспільстві
і державі загальновизнаної та прийнятої моделі цивілі%
заційного розвитку, відповідної національної ідеології,
національної цілі та ідеалу, а також владного органу,
який координував би та направляв всю діяльність щодо
забезпечення духовної безпеки України, її стан навряд
чи зміниться найближчим часом.

Тому, створення такого органу з метою вирішення
актуальних проблем відповідної сфери має стати пре%
рогативою Президента України та Ради національної
безпеки України.

Проте, не лише внутрішньоукраїнські проблеми на
державному рівні змушують звернути особливу увагу на
духовні чинники. Слабкість духу не сумісна ні з науко%
во%технічним прогресом, який саме унаслідок цієї не%
розвиненості може виявитися згубним, ні із зростанням
ролі людського капіталу, який в розвинених країнах став
головним чинником, що визначає їх добробут.

Які ж інституції в духовній сфері передбачені націо%
нальним законодавством, що, як правило, багато в чому
визначають хід реформ в кожній країні та їх результат?

Звернемося, як мовиться, до першоджерел, де на%
ціональні інтереси мають бути артикульовані як інтег%
роване вираження життєво важливих інтересів особи,
суспільства та держави.

Так, Законом України "Про основи національної
безпеки України", який визначає основні засади держав%
ної політики, спрямованої на захист національних інте%
ресів і гарантування в Україні безпеки особи, суспіль%
ства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх
сферах життєдіяльності духовні цінності, як пріорите%
ти національних інтересів, визначені як складові части%
ни загальної національної безпеки [10]. Тобто у нашій
державі існує законодавче підгрунтя для формування
правового поля, що визначає духовні пріоритети і за%
безпечує захист національних інтересів у сфері духов%
ного життя українського суспільства.

Слід зазначити, що національні інтереси суспільства
в духовній сфері мають полягати в затвердженні ідеалів
високої моральності й гуманізму, розвитку багатовіко%
вих традицій Вітчизни, а також надалі духовному й інте%
лектуальному розвитку суспільства. Зазначене сприя%
тиме досягненню і підтримці суспільної злагоди, духов%
ного відродження нації.

Рис. 1. Основні блоки та елементи системи духовної безпеки та їх
взаємозв'язок
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У інших нормативно%правових документах, які рег%
ламентують сферу національної безпеки, є намагання
виділити окремі напрями забезпечення духовної безпе%
ки, проте у проаналізованих документах національні
інтереси України в духовній сфері сформульовані вель%
ми абстрактно.

Так, наприклад у Доктрині інформаційної безпеки
України одним із життєво важливих інтересів суспіль%
ства є збереження і примноження духовних, культур%
них і моральних цінностей українського народу [9].

У нещодавно прийнятому Законі України "Про заса%
ди внутрішньої і зовнішньої політики" засади внутрішньої
політики в гуманітарній сфері полягають у відродженні
духовних цінностей українського народу, захисті та при%
множенні його культурного надбання, створенні умов для
консолідації суспільства на основі національної системи
духовних цінностей, у центрі якої людина, її розвиток,
права і свободи, максимальне забезпечення її потреб [11].

Стратегією національної безпеки України, яка виз%
начає принципи, пріоритетні цілі, завдання та механіз%
ми забезпечення життєво важливих інтересів особи,
суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз,
зокрема, передбачено, що державна політика у гумані%
тарній сфері має бути спрямована на розвиток освіти і
науки, реформування системи охорони здоров'я насе%
лення, захист вітчизняної культури і духовної спадщи%
ни, покращення морального здоров'я нації, в тому числі
шляхом впровадження дієвих механізмів утвердження
сімейних цінностей та запобігання поширенню в ЗМІ
проявів насильства, расової, етнічної та релігійної не%
терпимості, моральної розбещеності тощо. Тобто в гу%
манітарній сфері вже визначена конструкція основних
напрямів забезпечення духовної безпеки суспільства.

Інтереси держави, як можна зрозуміти із зазначе%
них документів, полягають, головним чином, в реалізації
національної ідеї та суспільної злагоди.

Отже, зважаючи на гострі проблеми нашого сус%
пільства з точки зору духовної безпеки потрібно подо%
лати вузькотехнократичний підхід до необхідних ре%
форм, які вже наразі розпочаті в сфері національної
безпеки, зокрема при розробці нової Стратегії націо%
нальної безпеки передбачити духовну безпеку як скла%
дову національної.

ВИСНОВКИ
З одного боку, засади щодо впро%

вадження політики забезпечення ду%
ховної безпеки зумовлені чинним зако%
нодавством, проте, з іншого боку, інсти%
туціональне регулювання вітчизняної
сфери духовної безпеки відзначається
неповнотою та недосконалістю.

Отже, від держави як головного
інституту у здійсненні регуляторної
політики при забезпеченні національної
безпеки вимагається вдосконалення та
розробка інституційних та правових
механізмів регулювання відповідних
процесів, які стосуються духовної без%
пеки суспільства, з метою належного
реагування на практичні проблеми.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Аналіз показує, що духовна безпе%
ка існує у вигляді однієї із важливих і
головних нереалізованих суспільних
потреб. Це підкреслює важливу акту%
альність її теоретичного осмислення,
а також емпіричного вивчення (моні%
торингу), що дозволить більш чітко і
конкретно визначити національні
інтереси та загрози в цій сфері, ієрар%
хію цілей та задач щодо її забезпечен%
ня, а також розробити грунтовні про%

позиції по реалізації єдиної державної політики у
найближчій перспективі.
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Рис. 2. Система духовної безпеки
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