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(про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон україни 
від 09 липня 2003 р. № 1058-IV // відомості верховної ради україни. – 
2003. – № 49-50 – ст. 376).

проте умисне заподіяння шкоди своєму здоров’ю серед обставин, що 
дозволяють відмовити військовослужбовцю у виплаті пенсії по інвалід-
ності, у законодавстві україни взагалі не згадується.

окреслена проблема має загальний характер, оскільки в пенсійному 
законодавстві україни відсутній підхід до виплати пенсій, якщо право на 
їх отримання виникає внаслідок протиправних дій громадян або умисно-
го спричинення ними шкоди своєму здоров’ю. у Законі україни «про пен-
сійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших 
осіб» взагалі немає норми, що забороняє призначення пенсії по інвалід-
ності, якщо право на таку пенсію виникло в результаті здійснення про-
типравного діяння або навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю. 
відмовити в призначенні пенсії на підставі положень цього Закону можна 
лише колишнім військовослужбовцям, позбавленим у встановленому за-
конодавством порядку військових звань.

все це свідчить про необхідність уніфікації правового регулювання 
відносин з виплати пенсій по інвалідності, що настала внаслідок вчинення 
протиправних діянь або навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю.
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ЄВроПеЙська інтеграція як чинник ПіДВиЩення 
ріВня соціального заХистУ МолоДі УкраЇни

упродовж останнього десятиріччя україна наполегливо наближа-
ється до європейських стандартів. на рівні держави напрацьовано універ-
сальні принципи взаємодії з географічними сусідами та країнами – учас-
никами Європейського союзу: взаємоповага, взаємодопомога, готовність 
до вирішення всіх проблем, незважаючи на рівень їх складності. проте на 
сьогоднішній день багато громадян україни сприймають євроінтеграцію 
як суто політичну матерію, предмет міжнародних переговорів. 

однак реальна, а не декларативна європейська інтеграція насампе-
ред має стосуватися внутрішнього розвитку держави, поліпшення життя 
звичайної людини. це хороші дороги, безпечні вулиці, якісна освіта.

Дійсно, немає жодного сфери, якої б не стосувалася євроінтеграція. 
Для держав колишнього радянського союзу величезним стимулом до 
проєвропейських перетворень стало прагнення до більш тісних відносин 
з Європейським союзом.

правовою основою євроінтеграції україни повинна стати угода про 
асоціацію між україною та Єс. угода про асоціацію є новаторським до-
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кументом і першою угодою, що ґрунтується на політичній асоціації між 
Єс та будь-якою з країн-учасниць східного партнерства. також ця угода 
є безпрецедентною з точки зору свого обсягу і глибини, незважаючи на те, 
що угода досі не підписана, провідні політики та юристи як україни так і 
Єс сходяться в думках про те, що це справа найближчого року. отже уго-
ду про асоціацію можна розглядати як реальну перспективу для україни.

основні частини угоди присвячені ключовим реформам, економіч-
ному відновленню та зростанню, а також урядуванню та секторальній 
співпраці у сферах енергетики, транспорту, охорони довкілля, промисло-
вості, соціального розвитку і соціального захисту, рівності прав, захисту 
споживачів, освіти, молоді та культури.

у програмі інтеграції україни до Європейського союзу зазначено, 
що головною метою інтеграції україни до Єс у галузі освіти є розбудова 
взаємовигідної співпраці з державами-членами Єс для створення в украї-
ні життєздатної системи безперервного навчання й виховання, досягнення 
високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного 
самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та куль-
турного потенціалу як найвищої цінності нації. 

у період формування усталених відносин між країнами Європи та 
розширення політики співробітництва щодо україни, набуває важливого 
значення виховання покоління молоді, яке буде захищеним та мобільним 
на ринку праці, здатним робити особистий духовно-світоглядний вибір, 
матиме необхідні знання, навички та компетентності для інтеграції в єв-
ропейське та світове суспільство.

при докладному вивченні впливу угоди про асоціацію на поліпшення 
соціального захисту молоді перш за все необхідно розглянути розділ «еко-
номічне та секторальне співробітництво» в якому серед інших напрямів 
співпраці виділено охорону здоров’я, культуру, освіту, молодь. мета угоди 
про асоціацію між Єс і україною у сфері вищої та професійно-технічної 
освіти – це досягнення україною рівня держав-членів Євросоюзу.

співробітництво в рамках угоди про асоціацію має призвести до:
– повноцінної участі україни в єдиному європейському освітньому 

просторі, заснованому на Болонському процесі;
– модернізації змісту освіти: впровадження новітніх досягнень на-

уки, оволодіння сучасними демократичними формами адміністрування;
– сприяння інтеграції молоді в суспільство загалом заохочуючи її 

активну громадську позицію та ініціативність;
– сприяння молоді в отриманні знань навичок та професійних умінь 

поза освітньою системою включаючи волонтерство та визнання цінності 
такого досвіду;

– посилення діалогу та співпраці між студентом і викладачем або 
адміністратором;
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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.
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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. 




