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– впровадження та реалізація концепцій навчання протягом життя 
як одного з пріоритетів європейського освітнього простору;

– просування здорового способу життя молоді;
– розвиток співпраці між молодіжними організаціями в україні в Єс 

та його державах-членах;
– посилення співпраці між вищими навчальними закладами.
модернізація системи вищої освіти допоможе і вирішенню соціально-

економічних проблем. наприклад, кращому регулювання ринку праці, 
зниженню рівня безробіття. взаємодія між освітніми закладами підвищить 
рівень мобільності молоді та можливість глибокого обміну знаннями та 
навичками. це зменшить обсяги витоку робочої сили та інтелектуального 
потенціалу з україни. Зазначені напрями перспективні до опрацювання та 
імплементації в національне законодавство.

Євроінтеграція україни на сьогоднішній день є одним з передових 
напрямків реформування правової системи україни. основною вимогою 
Європейського союзу до україни є реформування національних правових 
стандартів та підвищення їх до європейського рівня. цікавим для дослі-
дження видається вплив евроінтеграційних процесів на розвиток та поліп-
шення соціальної захищеності молоді. виходячи з положень, закріплених 
в угоді про асоціацію україни з Єс, які стосуються правового статусу та 
ступеня соціальної захищеності молоді, підписання угоди якісно вплива-
тиме на зміну національного законодавства, покращить рівень соціальної 
захищеності молоді україни під час навчання та працевлаштування. після 
підписання угоди наступним необхідним кроком повинно стати внесення 
змін до законодавства україни з метою гармонізації національного права з 
міжнародним. такі заходи підвищать конкурентоздатність молоді на рин-
ку праці та забезпечать збереження інтелектуального капіталу україни. 
саме тому міжнародне співробітництво є пріоритетним напрямком роз-
витку національної правової системи україни.

Бориченко к. В.
Національний університет «Одеська юридична академія»,

аспірант кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Поняття соціального заХистУ сіМеЙ з ДітьМи
соціальний захист є невід’ємною частиною соціальної політики 

будь-якої цивілізованої держави. конституція україни, проголошуючи 
нашу державу демократичною, правовою і соціальною, визнає право гро-
мадян на соціальний захист, який, відповідно до ст. 46, включає право 
на забезпечення громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них об-
ставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 
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система соціального захисту в україні на даний час ще не повністю 
сформована, що зумовлює актуальність дослідження шляхів подальшо-
го вдосконалення правового регулювання соціального захисту населення 
взагалі та сімей з дітьми зокрема. право соціального забезпечення по-
требує розробки галузевого понятійно-категоріального апарату. одним з 
актуальних питань у теоретичному та прикладному аспектах є поняття 
«соціального захисту», щодо змісту якого немає єдності серед науковців. 

окремі аспекти соціального захисту сімей з дітьми, в тому числі, ха-
рактеристика змісту цього поняття та його визначення досліджувались у 
працях таких науковців як в. м. андріїв, н. Б. Болотіна, п. Д. пилипенко, 
Б.і. сташків, і. м. сирота, о. м. потопахіна, в. с. тарасенко та ін. 

За радянських часів теоретиками права поняття «соціального захис-
ту» майже не використовувалось, а загальновживаним був термін «соці-
альне забезпечення». але, не дивлячись на те, що на перший погляд, ці 
поняття є тотожними, більшість науковців вказують на їх змістовні відмін-
ності, зазначаючи, що вони співвідносяться між собою як частина і ціле. 

За висновком в. с. андрєєва, соціальне забезпечення становить су-
купність певних соціально-економічних заходів, пов’язаних із забезпе-
ченням матері і дитини, громадян у старості та в разі непрацездатності, 
з медичним лікуванням і обслуговуванням як важливим засобом профі-
лактики і поновлення працездатності. (андреев в. с. право социального 
обеспечения ссср. – м.: Юрид. лит., 1980. – с. 10)

Деякі вчені соціальне забезпечення визначають як види і форми 
матеріального забезпечення, що надаються на умовах, передбачених за-
коном чи договором, зі спеціально створених для цього фондів особам, 
які через незалежні від них обставини не мають достатніх засобів для іс-
нування (сташків Б.і. поняття права соціального забезпечення // право 
україни. – 2000. – № 5. – с. 25); інші – як форму вираження соціальної 
політики держави, спрямовану на матеріальне забезпечення певних кате-
горій громадян за рахунок коштів державного бюджету і соціальних по-
забюджетних державних фонів, у випадку настання соціально значимих 
обставин, з метою вирівнювання соціального положення цих громадян 
(право социального обеспечения: учебное пособие / под ред. к. н. гусо-
ва. – м.: «проспект», 1999. – с. 10).

у другій половині хх ст. поряд з поняттям «соціальне забезпечен-
ня» з’явилось поняття «соціальний захист», яке набуло більш широкого 
розповсюдження.

так, м. л. Захаров і е. г. тучкова вважають, що соціальний захист 
населення – це більш універсальна, ніж соціальне забезпечення, система 
підтримки населення, зорієнтована не тільки на класичні соціальні ризики 
(старість, інвалідність, втрата годувальника тощо), але й на ризики, при-
внесені у життя суспільства своєрідністю ринкових відносин (вимушена 
обмеженість у правах внаслідок неможливості повноцінно брати участь у 
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житті суспільства, спричинена важким соціальним станом, що найбільш 
характерно для сімей з дітьми) (право социального обеспечения россии: 
учебник / м. л. Захаров, Э. г. тучкова. – 4-изд., перераб. и доп. – м.: вол-
терс клувер, 2005. – с. 33).

м. о. Буянова ще більше розширює зміст поняття соціального захис-
ту, відзначаючи, що хоча основні питання соціального захисту громадян 
належать до права соціального забезпечення, соціальний захист здійсню-
ється також за допомогою інших галузей права – трудового, житлово-
го, сімейного та ін. (право социального обеспечения россии: учебник / 
к. м. гусов, м. о. Буянова. – м.:проспект, 2012. – с.7)

аналіз застосування терміна «соціальний захист» дозволяє дійти 
висновку, що він застосовується у широкому та вузькому значенні.

Як вважає о.Є. мачульська, у широкому сенсі під соціальним за-
хистом розуміють діяльність держави, що спрямована на забезпечення 
процесу формування та розвитку повноцінної особистості, на виявлення 
та нейтралізацію негативних факторів, які впливають на особистість, на 
створення умов для самовизначення й утвердження в житті. у вузькому 
значенні, на думку вченого, соціальний захист слід розглядати як сукуп-
ність закріплених на законодавчому рівні економічних, правових гаран-
тій, що забезпечують додержання найважливіших соціальних прав гро-
мадян та нормальну життєдіяльності людини, функціонування держави. 
(мачульская е. е. право социального обеспечения: учеб. пособие для ву-
зов. – к.: книжный мир, 1999. – с. 4-5)

аналогічної точки зору дотримується н. Б. Болотіна, яка під соціаль-
ним захистом у широкому значенні розуміє зміст соціальної функції дер-
жави та систему економічних, юридичних, організаційних заходів щодо 
забезпечення основних соціальних прав людини і громадянина у державі. 
у вузькому ж розумінні, соціальний захист становить власне соціально-
захисну діяльність держави щодо захисту населення від несприятливих 
наслідків соціальних ризиків. (Болотіна н. Б. право соціального захисту 
україни: навч. посіб. – к.: Знання, 2008. – с. 58) у такому значенні, на 
думку вченого, розуміється поняття соціального захисту у конституції 
україни.

у літературі сформульовані також поняття соціального захисту 
окремих категорій громадян. так, о. м. потопахіна дає визначення по-
няття соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, яке визначає як систему гарантованих державою економіч-
них, юридичних, організаційних заходів щодо повного державного забез-
печення відповідно до державних соціальних стандартів і отримання пе-
редбачених законодавством пільг для задоволення їх життєво необхідних 
потреб та створення умов для нормальної життєдіяльності. (потопахіна 
о. м. соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
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піклування: поняття та види // ученые записки таврического националь-
ного университета им. в. и. вернадского. – 2010. – № 2. – с. 117).

таким чином, «соціальний захист» – це збірне поняття, зміст якого 
відображає різні сторони соціальної політики держави та є базовою кате-
горією науки права соціального забезпечення, яка включає в себе суспіль-
ні відносини щодо забезпечення умов для нормальної життєдіяльності 
населення.

на підставі проведеного дослідження, соціальний захист сімей з ді-
тьми можна визначити як сукупність економічних, соціальних, правових 
та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення достатніх засобів 
для реалізації життєво важливих потреб сімей з дітьми, шляхом надання 
грошової та натуральної допомоги, соціально-побутового та медичного 
обслуговування, що здійснюється державними та іншими органами з ме-
тою створення рівних можливостей у суспільному житті з іншими кате-
горіями населення.

гудзь а. о.
Національний університет «Одеська юридична академія»,
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Дитяча БезДоМність та БезПритУльність В УкраЇні:  
До ПроБлеМи Визначення терМініВ

особливо важливе питання для вирішення проблеми дитячої 
безпритульності – це кількість таких дітей в україні. проте отримати 
точні дані дуже складно, по-перше, через штучне заниження статистики, 
недосконалість системи обліку та збору інформації про цих дітей; по-
друге, існують розбіжності власне щодо поняття об’єкту дослідження. 

у науковій літературі зустрічаються терміни «діти вулиці», «бездо-
глядні діти», «безпритульні діти»(кривачук л. Ф. теоретичні аспекти дитя-
чої бездоглядності та безпритульності в україні. // теорія та практика дер-
жавного управління. – 2011. – вип. 2. – с. 2), «соціальні сироти»(кабаченко 
н. в. Дитяча бездомність в україні. // наукові записки наукма: зб. наук. 
праць. сер. педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2010. – 
т. 110. – с. 61) тощо, які часто ототожнюються, чим значно ускладнюють 
можливість встановлення масштабів проблеми, її дослідження, та потре-
бують чіткого визначення.

термін «діти вулиці» в законодавстві не закріплений. найчастіше 
він вживається працівниками Змі, журналістами. автори праці «акту-
альні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть» 
під поняттям «діти вулиці» розуміють бездомних і безпритульних дітей 
(актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тися-
чоліття: [монографія]. – к.:уДцссм. – 2001. – с.107).




