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фoрмувaння, утвoрeнi вiдпoвiднo дo зaкoнiв Укрaїни, oргaни i пiдрoздiли цивiльнoгo 
зaхисту, грoмaдяни Укрaїни [5]. 

Юридичнa нaукa, дoслiджуючи питaння нaцioнaльнoї бeзпeки, слугує для вирiшeння 
прoблeм нoрмaтивнo-прaвoвoгo рeгулювaння суспiльних вiднoсин у сфeрi зaбeзпeчeння 
нaцioнaльнoї бeзпeки, вiдпoвiднo i визнaчeння пoняття нaцioнaльнoї бeзпeки як прaвoвoгo 
фeнoмeнa пoвиннo бути сфoрмульoвaнo, спирaючись нa кaтeгoрiю суспiльних вiднoсин.  

Oбoв'язкoвoю oзнaкoю сучaснoгo рoзумiння нaцioнaльнoї бeзпeки є її 
рeглaмeнтувaння i рeгулювaння у вiдпoвiдних прaвoвих приписaх чиннoгo зaкoнoдaвствa. 
Дeржaвa як суб'єкт, який вiдпoвiднo дo Кoнституцiї Укрaїни приймaє нa сeбe oбoв'язoк 
зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки, бeзпeки кoжнoгo oкрeмoгo грoмaдянинa, мaє лишe oдин 
єдиний iнструмeнт рiшучoгo впливу нa вoлю, свiдoмiсть тa пoвeдiнку oсoби – прaвo, 
прaвoвий припис. Зaбeзпeчуючи нaцioнaльну бeзпeку, дeржaвa видaє вiдпoвiднi приписи, 
якi зaвжди уoсoблюються прaвoвoю фoрмoю i спрямoвaнi нa рeглaмeнтувaння суб'єктивних 
прaв грoмaдян нa бeзпeку у тiй чи iншiй сфeрi тa зaкрiплeння систeми прaвoвих гaрaнтiй 
тaких прaв: визнaчeння спoсoбiв їх юридичнoгo зaхисту, встaнoвлeння мeж тa видiв 
вiдпoвiдaльнoстi рiзних суб'єктiв, у тoму числi i дeржaви, рeгулювaння суспiльних вiднoсин, 
щo виникaють у зв'язку iз зaбeзпeчeнням нaцioнaльнoї бeзпeки, визнaчeння кoмпeтeнцiї су-
б'єктiв зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки тa встaнoвлeння систeми зaсoбiв зaбeзпeчeння 
нaцioнaльнoї бeзпeки. Тaким чинoм, виникaє oсoбливe кoлo прaвoвiднoсин, щo нoсять 
мiжгaлузeвий, кoмплeксний, iнтeгрaцiйний хaрaктeр, пoзa мeжaми яких, дoсягнeння мeти тa 
зaвдaнь нaцioнaльнoї бeзпeки є нeмoжливим [6, с. 12-15].  

Oтжe, пiд тeoрeтичним тa приклaдним aспeктoм зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки 
Укрaїни слiд усвiдoмлювaти стaн рoзвитку суспiльних прaвoвiднoсин i вiдпoвiдних їм 
прaвoвих зв'язкiв, систeму прaвoвих нoрм, якими гaрaнтуються зaхищeнiсть прaв i свoбoд 
грoмaдян, життєвo вaжливих цiннoстей  тa iнтeрeсів нaцiї, кoнституцiйнoгo лaду, 
сувeрeнiтeту тa нeдoтoркaнoстi дeржaви вiд нaявних тa пoтeнцiйних внутрiшнiх тa 
зoвнiшнiх зaгрoз і ствoрюються умoви для стaлoгo рoзвитку суспiльствa. 
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СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ  

 
Соціальна безпека як інтегральне поняття, яке включає в себе різноманітні види без-

пеки, що відображають характер людського буття, є предметом різних сфер соціально-
гуманітарних знання. 

Соціальна безпека держави як складник національної безпеки визначається як «стан 
захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх та 
зовнішніх загроз» [1, с. 214]. Таку ж позицію відстоюють Н. Коленда [2, с. 142], С.Л. Воро-



Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти 
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 12.03.2021) 

59 

бйов, Т.П. Крупельницька та А.І. Сухоруков [3, с. 52], звертаючи увагу, що соціальна безпе-
ка, з одного боку, визначається рівнем соціального захисту і соціальної політики, які спря-
мовані на попередження соціальної напруженості у суспільстві, а з іншого – відображає і 
характеризує результативність і ефективність соціального захисту [4, с. 568]. 

Якщо раніше велика увага приділялася військовій та економічній безпеці як елемен-
там національної безпеки країни, то на сьогодні на перший план виходять інтереси суспіль-
ства, тобто соціальна безпека. Від того, наскільки суспільство забезпечено усім необхідним, 
залежить і рівень процвітання держави, тому питання соціальної безпеки стають актуаль-
ними як ніколи. Однак на відміну від систем забезпечення інших видів безпек система за-
безпечення соціальної безпеки розроблена значно гірше. У неї немає чітко визначеної стру-
ктури, а ряд галузей, які входять в цю систему, функціонують самі по собі, не взаємодіючи 
або слабо взаємодіючи з іншими елементами. 

Оскільки безпека населення та умови життя суспільства повинні стати пріоритетом 
під час прийняття рішень державою, розробка потужної системи забезпечення соціальної 
безпеки в країні стає дуже важливим завданням. 

Постійним обʼєктом соціальної безпеки в загальному вигляді є особистість, її життє-
во важливі права і свободи в соціальній сфері життєдіяльності суспільства, а саме право на 
життя, на працю та її оплату, на безкоштовне лікування та освіту, на доступний відпочинок 
і гарантований соціальний захист з боку держави. Однак самі об'єкти і суб'єкти соціальної 
безпеки можуть змінюватися в міру зміни умов розвитку суспільства. 

Стан соціальної безпеки в суспільстві знаходиться в прямій залежності від рівня жит-
тя населення. Соціальна безпека не може бути забезпечена тільки діями офіційних і неофі-
ційних владних інститутів. Вона вимагає сприятливих соціально-економічних умов. Відтак, 
основним завданням системи забезпечення соціальної безпеки стає контроль за соціальними 
процесами і недопущення погіршення стану соціальної системи та її елементів. 

Соціальна безпека залежить від соціальної політики держави, яка є гарантією захи-
щеності соціальних інтересів особи, суб’єктів господарювання, суспільства та держави (на 
національному та регіональному рівнях) від внутрішніх і зовнішніх загроз. Забезпечення 
(гарантування) соціальної безпеки на всіх рівнях є пріоритетним завданням соціальної полі-
тики держави [4, с. 568]. 

Деякі вчені трактують соціальну безпеку як «стан захищеності соціальних інтересів і 
соціальних потреб особи, суспільства, держави від впливу на них внутрішніх і зовнішніх 
загроз в межах визначених граничних (порогових чи критичних) значень, які можуть стано-
вити загрозу національній безпеці країни» [5]. Відповідно, пропонуючи власний набір з 19 
індикаторів, згрупованих у п’ять блоків: соціально-трудові відносини, демографічний, соці-
альне розшарування, соціальний захист, безпека життя [6]. 

Означені індикатори соціальної безпеки прямо детермінують загрози національній 
безпеці країни. Безсумнівно, загрози видозмінилися, отримали нову форму реалізації, увіб-
рали нові методи людського прогресу, підкріпили фундамент ідеологічною спрямованістю і 
що найголовніше допомогою технічного прогресу реалізувалися в як в національному, так і 
міжнародному масштабі, запустивши тим самим якийсь принцип доміно, втілившись в то-
му, що загроза для однієї держави нерозривно піднімалася на порядок денний в іншому, 
яке, незважаючи на тисячу миль від першого не могло більше бути впевненим у своїй захи-
щеності. 

Виходячи з цього, стратегічними цілями реалізації соціальної політики держави та 
забезпечення відповідно її соціальної безпеки слід вважати: 

 досягнення відчутного поліпшення матеріального становища та умов життя людей; 
 забезпечення ефективної зайнятості населення, підвищення якості та конкурентос-

проможності робочої сили; 
 гарантія конституційних прав громадян в сфері праці, соціального захисту населен-

ня, освіти, охорони здоровʼя, культури, житлового забезпечення; 
 переорієнтація соціальної політики на родину, забезпечення прав і соціальних га-

рантій, що надаються сім'ї, жінкам, дітям і молоді; 
 нормалізація і поліпшення демографічної ситуації, зниження смертності населення, 

особливо дитячої, і громадян працездатного віку; 
 істотне поліпшення соціальної інфраструктури тощо. 
Таким чином, важливим питанням, що перебуває сьогодні на вістрі наукових дослі-

джень є формування належних умов реалізації однієї з фундаментальних потреб людини – 
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потреби у безпеці. Нові історичні умови вимагають переосмислення ролі і місця безпеки в 
системі життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави, аналізу структури такого 
складного явища як соціальна безпека, розробки ефективного механізму захисту суб’єктів 
безпеки всіх рівнів від реально існуючих та потенційних загроз і небезпек. 
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ЩОДО ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ  

СУДДІВ УКРАЇНИ 
 
В умовах реформування судової системи України велике значення приділяється дія-

льності Національної школи суддів України – флагману суддівської освіти, яка відіграє ва-
жливу роль у підготовці висококваліфікованих кадрів для судової системи та підвищенні 
ефективності та якості здійснення правосуддя в Україні. 

Одним із ключових питань функціонування Національної школи суддів України є ви-
значення принципів її діяльності, адже Національна школа суддів України не тільки забез-
печує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи, а й здійснює науково-
дослідну діяльність з питань удосконалення судочинства. З огляду на це, виникає необхід-
ність у визначенні принципів діяльності Національної школи суддів України, які відобра-
жають специфіку її взаємовідносин з іншими суб’єктами як у сфері підготовки висококва-
ліфікованих кадрів для судової системи, так і у сфері науково-дослідної діяльності. 

Принцип (від латинського «prіncіpіum» – першооснова, основа) [1, c. 94] як поняття 
теорії відображає в системі державного управління закономірності, відносини, взає-
мозв’язки між її елементами [2, c. 186]. Принципи – це об’єктивна реальність, що надає су-
купності юридичних норм якість системи. Принципи пронизують усю структуру права – 
правосвідомість, норми, правовідносини, а також правозастосовну практику [3, С. 12–18]. 
Принципи синтезують і відбивають об’єктивність законів суспільного розвитку, характерні 
риси практики управління [4, c. 16]. Таким чином, принципи є основою, можна сказати 
«фундаментом» існування будь-яких правових відносин. Вони виступають основним орієн-
тиром у формуванні моделі поведінки суб’єктів правових відносин, визначають загальні 
положення цієї поведінки, та є загальнообов’язковими для усіх учасників. 

Оскільки Національна школа суддів України є державною установою зі спеціальним 
статусом, то її діяльність здійснюється на основі принципів, які відображають специфіку її 
взаємовідносин з іншими суб’єктами як у сфері підготовки висококваліфікованих кадрів 
для судової системи так і у сфері науково-дослідної діяльності. 

У сфері підготовки висококваліфікованих кадрів для судової системи України діяль-
ність Національної школи суддів України здійснюється на основі принципів організації та 
діяльності державного управління, адже Національна школа суддів України є юридичною 


