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У статті обґрунтовано доцільність зміни 
концептуального розуміння національної без-
пеки сучасного законодавства України з наці-
ональної безпеки в умовах сучасних викликів. 
Визначено, що у сучасному законодавчому 
полі України національна безпека виступає 
інтегральною синтетичною категорією, 
що поєднує державну, громадську та воєнну 
безпеку. Проаналізовано міжнародне законо-
давство , спрямоване на захист соціальних 
та трудових прав громадян з метою пошуку 
кращого досвіду для адаптації в Україні. 
Затверджений європейський курс розвитку 
країни спонукає до аналізу правового поля 
країн Європейського Союзу у сфері націо-
нальної та соціальної безпеки. Для адаптації 
міжнародного досвіду з національної безпеки 
є важливим аналіз змісту та реалізації пра-
вових положень з національної безпеки країн, 
які перебували у соціалістичному таборі та 
успішно інтегрувались до ЄС, такими краї-
нами є Республіка Польща та Литва.
Ключові слова: соціальна безпека, націо- 
нальна безпека, соціальні права, трудові 
права.

В статье обоснована целесообразность 
изменения концептуального понимания 
национальной безопасности современного 
законодательства Украины по националь-
ной безопасности в условиях современных 
вызовов. Определено, что в современном 
законодательном поле Украины националь-
ная безопасность выступает интеграль-
ной синтетической категорией, объединя-
ющей государственную, общественную и 
военную безопасность. Проанализированы 
международное законодательство, направ-
ленное на защиту социальных и трудовых 
прав граждан в целях поиска лучшего опыта 
для адаптации в Украине. Утвержденный 

европейский курс развития страны побуж-
дает к анализу правового поля стран Евро-
пейского Союза в сфере национальной и 
социальной безопасности. Для адаптации 
международного опыта особенностей наци-
ональной безопасности европейских стран 
является важным анализ содержания и реа-
лизации правовых положений национальной 
безопасности стран, находившихся в социа- 
листическом лагере и успешно интегриро-
вавших в ЕС, такими странами являются 
Республика Польша и Литва.
Ключевые слова: социальная безопас-
ность, национальная безопасность, социа- 
льные права, трудовые права.

The article substantiates the expediency of 
changing the conceptual understanding of the 
national security of Ukraine's current legislation 
on national security in the context of modern 
challenges. It is determined that in the modern 
legislative field of Ukraine, national security acts 
as an integral synthetic category, which com-
bines state, public and military security. The arti-
cle analyzes the international legislation aimed at 
protecting the social and labor rights of citizens in 
order to find the best experience for adaptation in 
Ukraine. Protection of state sovereignty, territorial 
integrity, democratic constitutional order and only 
after that – of other national interests of Ukraine 
that include vital interests of individuals, society 
and the state have been brought to the fore. To 
adapt international experience regarding the 
national security features of European countries, 
it’s important to analyse the content and imple-
mentation of the legal provisions on the national 
security of the countries that were in the socialist 
camp and successfully integrated into the EU is 
the Republic of Poland and Republic of Lithuania.
Key words: social security, national security, 
social rights, labor rights.

Постановка проблеми. Уже майже 5 років 
українській соціум перебуває в ситуації підви-
щеного рівня небезпеки і дефіциту стабільності, 
спричиненій зовнішніми викликами для незалеж-
ності держави, пов’язаними з агресією Російської 
Федерації на Сході України та анексією АР Крим. 
Це актуалізує завдання забезпечення національ-
ної, соціальної, суспільно-політичної, воєнної, 
інформаційної, культурної, громадської безпеки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню проблем соціальної безпеки займа-
ються провідні українські вчені: О. Новікова, 
Ю. Харізашвілі, Е. Лібанова, А. Баланда, О. Іляш, 

О. Коваль, В. Куценко, В. Удовиченко, О. Давидюк, 
Є. Крихтіна, Б. Мініна, О. Сиченко.

Постановка завдання. Прийнятий євроін-
теграційний курс країни зумовлює необхідність 
дослідження європейського законодавства з націо- 
нальної безпеки, соціальної політики, в тому числі 
з соціальних та трудових прав. Метою статті є 
пошук кращого європейського досвіду з питань 
соціальної безпеки та обґрунтування його адапта-
ції в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У прийнятому в 2018 р. Законі України «Про націо- 
нальну безпеку України» [4] відбулася зміна кон-
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цептуального розуміння національної безпеки: 
звуження сфери національної безпеки з перене-
сенням змістовних акцентів із соціально-гумані-
тарного на воєнно-політичне її трактування.

На перший план поставлено захищеність дер-
жавного суверенітету, територіальної цілісності, 
демократичного конституційного ладу і лише після 
цього – інших національних інтересів України, до 
яких належать життєво важливі інтереси людини, 
суспільства і держави.

Закон України містить визначення національ-
ної, державної, воєнної та громадської безпеки. 
При цьому захищеність державного суверенітету, 
територіальної цілісності та демократичного кон-
ституційного ладу є предметом як національної, 
так і державної та воєнної безпеки. Воєнна без-
пека забезпечує захист від воєнних загроз, тоді 
як державна – від загроз невоєнного характеру. 
У забезпеченні громадської безпеки беруть участь 
органи державної влади та місцевого самовряду-
вання, а також громадянське суспільство.

У сучасному законодавчому полі України наці-
ональна безпека виступає інтегральною синтетич-
ною категорією, що поєднує державну, громадську 
та воєнну безпеку. Порівняльний аналіз змістов-
ного навантаження нормативних визначень дер-
жавної та громадської безпеки, а також резуль-
татів наукових досліджень із даної проблематики 
дозволяє розглядати соціальну безпеку як катего-
рію, що включає державну і громадську безпеку. 
З цієї точки зору в найбільш загальному розумінні 
соціальна безпека полягає в захищеності дер-
жавного суверенітету, територіальної цілісності 
й демократичного конституційного ладу та інших 
життєво важливих національних інтересів людини, 
суспільства і держави, прав та свобод людини і 
громадянина, реалізація яких забезпечує прогре-
сивний демократичний розвиток, безпечні умови 
життєдіяльності та добробут громадян, від реаль-
них і потенційних загроз невоєнного характеру. 
Необхідність зміни законодавчого поля зумовлена 
збільшенням потреби в захисті національного 
суверенітету і територіальної цілісності країни від 
загроз, пов’язаних з анексією АР Крим і зброй-
ною агресією Російської Федерації проти України. 
Однак під впливом цього важливого негативного 
чинника країна зробила вимушений реверсний 
крок проти постмодерного тренду щодо розши-
рення соціально-гуманітарного трактування без-
пеки. [9, c. 51]

Євроінтеграційний курс України, що затвер-
джено в Конституції, вимагає ретельного аналізу 
міжнародного законодавства, спрямованого на 
захист соціальних та трудових прав громадян.

Європейська політика у сфері соціальної безпеки 
ґрунтується на базових гуманістичних цінностях, 
визначених в Угоді про соціальну політику та Про-
токолі про економічну, соціальну та територіальну 

єдність, що є додатками до Договору про Європей-
ський Союз (ДЄС) [6]. Підвалини цього договору 
складали три «опори», сформульовані у Маа-
стрихтському (1992 р.), Амстердамському (1997 р.)  
і Ніццькому (2001 р.) договорах.

Безпосереднє право людини на соціальну без-
пеку визначається в Загальній декларації прав 
людини [3], Міжнародному пакті про економічні, 
соціальні і культурні права (ратифіковано ука-
зом Президії Верховної Ради Української РСР 
від 19.10.1973 р.; 2148-VIII) [2], а також у Конвен-
ції про захист прав людини та основоположних 
свобод (прийнята Радою Європи 04.11.1950 р. і 
ратифікована Законом України від 17.07.1997 р.  
№ 475/97-ВР) [5] та інших документах.

Окрім засадничих документів, існує значна 
кількість нормативних актів вторинного права ЄС 
(регламенти, директиви, рішення), що становлять 
базу соціального права ЄС та є реалізацією відпо-
відної компетенції інститутів ЄС, якою вони наділені 
згідно з положеннями засадничих договорів [8, с. 3].

Згідно з нормами Договору про ЄС [6] Євро-
пейська Рада має повноваження щодо прийняття 
директив для держав-членів з питань:

– захисту працівників за умов припинення тру-
дового договору;

– техніки безпеки і виробничої санітарії, умов 
праці та поліпшення виробничого середовища для 
захисту здоров’я працівників;

– представництва та колективного захисту 
інтересів працівників і роботодавців, зокрема, при 
прийнятті спільних управлінських рішень;

– інформування і консультування працівників;
– інтеграції осіб, виключених із ринку праці;
– гендерної рівності щодо використання мож-

ливостей ринку праці та ставлення на робочому 
місці, рівності в оплаті праці чоловіків і жінок;

– соціального забезпечення та соціального 
захисту працівників;

– забезпечення зайнятості;
– трудової міграції,
– умов працевлаштування громадян інших 

країн, які на законних підставах постійно прожива-
ють на території ЄС;

– фінансування активної політики зайнятості, 
створення робочих місць;

– соціального діалогу.
Водночас повноваження Європейської Ради не 

поширюються на питання оплати праці, свободи 
асоціацій, права на страйк та локаут.

У 1993 р. Європейська Рада прийняла рішення 
про поширення законодавства ЄС на рівень націо- 
нальних законодавчих систем, що стало одним із 
критеріїв відповідності, які мають задовольняти 
країни-кандидати на вступ до ЄС. Початок ХХІ ст. 
ознаменувався формуванням нормативно-право-
вої бази ЄС, орієнтованої на уніфікацію положень 
соціального і трудового права на наднаціональ-
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ному рівні при певній гармонізації національних 
стандартів. Сучасне регулювання соціальної 
сфери ЄС залишає за державами вибір форм і 
засобів їх досягнення та реалізації. Система нор-
мативних актів, прийнятих інститутами ЄС, вста-
новлює загальні для всіх держав-членів рамки 
і орієнтири у сфері соціальної безпеки, а також 
визначає вектор щодо поступового зближення 
і гармонізації національних систем соціального 
захисту держав-членів ЄС. При цьому головна 
роль соціального законодавства в умовах ринко-
вої економіки полягає в забезпеченні надійних та 
дієвих компромісів між ринковими обмеженнями 
і соціальними та загальнолюдськими цінностями 
[11, с. 2–3; 10]. При цьому уніфікації, як більш жор-
сткому методу правового зближення, що передба-
чає використання єдиних підходів до визначення і 
реалізації соціальної політики на території держав- 
членів, відводиться менша роль, унаслідок чого 
багато питань продовжують регламентуватися 
національними законодавствами. Основні соці-
альні права і свободи визначені Європейською 
соціальною хартією (прийнятою Радою Європи 
18.10.1961 р.), переглянутою у травні 1996 р. із 
розширенням кола соціальних прав і підвищенням 
рівня ряду гарантій .

Підписання Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Євро-
пейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода 
про асоціацію з ЄС) означає прийняття зобов’язань 
реалізувати суттєві та чітко визначені економічні й 
соціальні реформи протягом конкретного періоду 
часу. Цей документ містить перелік, що склада-
ється з більш ніж 350 директив, регламентів та 
інших нормативних документів, з якими має бути 
гармонізоване законодавство України. Зокрема, 
у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних 
можливостей Угодою про асоціацію з ЄС перед-
бачено імплементацію 40 директив [10]. У трудо-
вому законодавстві – це 7 директив, імплемента-
ція яких має бути здійснена впродовж 3–4 років 
після набуття чинності Угодою про асоціацію з ЄС.  
Вони охоплюють питання інформування про 
умови трудових договорів, рамкових угод щодо 
повної та часткової зайнятості, забезпечення прав 
працівників. Законодавство щодо антидискриміна-
ції та гендерної рівності передбачає імплемента-
цію 6 директив протягом 3–4 років після набуття 
чинності Угодою про асоціацію з ЄС. Найбільш 
об’ємним є перелік зобов’язань з імплементації 
директив до законодавства щодо безпечних і здо-
рових умов праці − він включає 29 директив, що 
мають бути імплементовані впродовж 2–10 років 
і стосуються питань встановлення мінімальних 
вимог щодо забезпечення охорони здоров’я та 
безпечних умов праці, організації робочого часу, 
використання індивідуального захисного облад-

нання (в цілому та для окремих галузей, видів 
роботи) та ін. У сфері громадського здоров’я Укра-
їна зобов’язалася імплементувати 13 директив 
протягом 0–3 років після набуття чинності Угодою 
про асоціацію з ЄС задля наближення законодав-
ства та практики до принципів права ЄС з питань 
тютюну, інфекційних захворювань, служби крові, 
трансплантації тканин і клітин.

Отже, до зобов’язань України, які містяться в 
Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, щодо реа-
лізації економічних та соціальних реформ гармо-
нійно включаються пріоритети соціальної безпеки, 
що надає їм статусу обов’язковості виконання.

Для адаптації міжнародного досвіду щодо осо-
бливостей національної безпеки європейських 
країн є необхідним аналіз змісту та реалізації 
правових положень щодо національної безпеки 
країн, які перебували у соціалістичному таборі та 
успішно інтегрувались до ЄС.

Однією з таких країн є Литовська Республіка. 
Закон Литви про національну безпеку [13] (прий- 
нятий 19.12.1996 р., з послідовними змінами та 
доповненнями у 2017 р.) містить чіткий розподіл на 
такі сфери: внутрішня, економічна, соціальна, куль-
турна, етнічна, а також політика соціальної безпеки, 
у сферах освіти та науки, охорони здоров’я, полі-
тика захисту навколишнього середовища.

Пріоритетними національними інтересами 
Литовської Республіки є такі: суверенітет, терито-
ріальна цілісність, демократичний конституційний 
устрій; громадянське суспільство, повага до прав 
і свобод людини та громадянина та їх життя; мир і 
добробут у державі.

До основних напрямів досягнення національ-
ної безпеки Литовської Республіки віднесено: 
життєздатність і єдність НАТО та ЄС, безпеку, 
солідарність, демократію та добробут усіх держав 
Євроатлантичної спільноти; безпеку, стабільність, 
поширення демократичних та європейських цін-
ностей; стійкість розвитку держави; економічну, 
енергетичну, екологічну, інформаційну, кібербез-
пеку, соціальну безпеку. Основними об'єктами 
національної безпеки визначено: права і свободи 
людини і громадянина, а також особиста без-
пека; цінності, які є значущими для нації, її права 
й умови для вільного розвитку; незалежність Дер-
жави; конституційний порядок; цілісність терито-
рії Держави; навколишнє середовище і культурна 
спадщина; здоров'я населення.

У Стратегії національної безпеки Литовської 
Республіки [12] зроблено акцент на загрозах та 
напрямах, які є актуальними на дату її прийняття. 
Соціальна безпека визначається як результат 
ефективності державної соціальної політики, яка 
заохочує створення соціально незалежного, єди-
ного і стабільного громадянського суспільства.

У Стратегії виокремлено соціальні та регіо-
нальні напрями: перехід до сталого регіонального 
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розвитку, орієнтованого на скорочення економічної 
і соціальної нерівності, підвищення територіальної 
згуртованості в регіонах, ефективне використання 
коштів ЄС; удосконалення системи соціальної під-
тримки та соціальних послуг, зниження соціальної 
ізоляції; стимулювання зворотної міграції, забез-
печення зв'язку між державою і литовцями, які 
проживають за кордоном та прагнуть розвивати 
свою литовську ідентичність, підтримувати полі-
тичні, економічні, громадські та культурні зв'язки з 
Литовською Республікою.

Стратегія національної безпеки щодо еконо-
мічного і соціального блоку відповідає положен-
ням закону «Про основи національної безпеки»  
Литовської Республіки.

Аналіз стратегічних документів щодо націо-
нальної та соціальної безпеки Республіки Польща 
обумовлено інтенсивним розвитком держави, гео-
графічною близькістю її розташування до України, 
а також великою кількістю українських мігран-
тів у сусідній державі. Стратегія розвитку сис-
теми національної безпеки Республіки Польща  
до 2022 року [15] є новим поколінням нормативно-
правового акту, призначеного для вирішення 
завдань сучасної середовища безпеки та задово-
лення вимог сучасної системи управління розви-
тком країни. Як результат, уперше стратегія націо-
нальної безпеки розроблена спільно з плануванням 
соціально-економічного розвитку країни та засно-
вана на методології, яка дозволить реалізувати 
її цілі. Крім того, взаємодоповнюваність Стратегії 
національної безпеки Республіки Польща 2022 р.  
з іншими стратегіями розвитку дозволила вклю-
чити до основних тематичних напрямів інші сфери 
національної безпеки, такі як економічна (у тому 
числі енергетика), громадянська, соціальна, про-
дуктова та екологічна.

Стратегія розвитку національної системи без-
пеки Республіки Польща до 2022 року передбачає 
реалізацію:

1. Стратегії інновацій та ефективності економіки.
2. Стратегії розвитку людського капіталу.
3. Стратегії розвитку транспорту.
4. Стратегії енергетичної безпеки та охорони 

навколишнього середовища.
5. Стратегія ефективної держави.
6. Стратегії розвитку соціального капіталу.
7. Державної стратегії регіонального розвитку.
8. Стратегії сталого розвитку сільського госпо-

дарства та рибальства.
Стратегія національної безпеки Польщі [14] є 

трирівневою та передбачає глобальний, державний 
і регіональний рівень. Сучасне середовище без-
пеки Польщі характеризується розмиванням кордо-
нів між його внутрішніми та зовнішніми вимірами, 
військовими та невійськовими. Глобалізація при-
зводить до непередбачуваних явищ, масштаб яких 
більше не обмежується географічними бар'єрами, 

політичними системами та економікою, є ще про-
блеми та загрози воєнного типу. Безпека Польщі 
залежить від її здатності ефективно реалізовувати 
національні інтереси та досягати стратегічних цілей 
у сучасних умовах. Це стосується, зокрема, вико-
ристання можливостей та задоволення внутрішніх і 
зовнішніх цілей, які є результатом взаємозалежних 
політичних, військових, економічних, демографіч-
них, екологічних процесів та подій.

Діяльність держави згідно із Стратегією націо- 
нальної безпеки полягає в тому, щоб захистити 
об'єкти та матеріальні ресурси потенціалу націо-
нальної безпеки від загроз у мирний час, час кризи 
та війни, підтримувати функціонування операцій-
них підсистем системи національної безпеки.

У Стратегії наголошується на посиленні фінан-
сової безпеки, підвищенні енергетичної безпеки, 
забезпеченні стратегічних резервів, зміцненні 
продовольчої безпеки, захисті навколишнього 
середовища.

Соціальна безпека потребує забезпечення 
її ефективного функціонування в разі загрози 
війни, а також ефективної діяльності для вико-
нання таких завдань соціальної підтримки: охо-
рона національної спадщини; розвиток та погли-
блення співпраці представників державних 
установ і засобів масової інформації, які займа-
ються захистом національної безпеки; протидія 
демографічним загрозам; ефективне соціальне 
забезпечення громадян, які потребують держав-
ної підтримки; стимулювання економічної само-
стійності населення; підвищення інноваційності  
науково-дослідницького потенціалу у сфері дер-
жавної безпеки та оборони шляхом активізації 
науково-виробничого співробітництва (у тому 
числі міжнародного) дослідницького середовища.

Висновки з проведеного дослідження.  
Встановлено, що під впливом глобалізації відбу-
вається трансформації системи міжнародної без-
пеки, з’являються нові виклики та загрози. Здійсне-
ний аналіз правового поля Європейського Союзу 
з національної безпеки та системи забезпечення 
соціальних прав громадян дає можливість засто-
сувати найкращі міжнародні практики в Україні.
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