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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Україна, здійснивши ратифікацію усіх базових 

міжнародних договорів у сфері прав людини, та прийнявши законодавство, яке 

у цілому відповідає усім універсальним стандартам забезпечення рівності за 

ознакою статі, продовжує боротьбу із укоріненими в суспільстві стереотипами 

щодо соціальних ролей жінок і чоловіків. Разом із тим, очевидно, що жінки, 

маючи рівні із чоловіками права і свободи, мають бути забезпечені додатковим 

соціальним захистом з боку держави, враховуючи, що значну частину періоду 

своєї працездатності вони поєднують роботу із материнством. Через анатомо-

фізіологічні особливості організму жінки не можуть бути залучені до усіх без 

винятку робіт, а також потребують додаткових гарантій соціального захисту. 

Як наслідок, жінки у порівнянні із чоловіками обмежені у можливостях 

реалізації себе як працівника та побудови кар’єри у деяких сферах. Також 

жінки мало представлені у владі в порівнянні з чоловіками, існує розрив у 

оплаті праці, у тому числі обумовлений вищезазначеними анатомо-

фізіологічними особливостями, традиційним є покладення на жінок турботи 

про дітей та інших членів родини, які потребують сторонньої допомоги, та 

виконання домашньої роботи. Ці та інші проблеми актуалізують дослідження 

питань, пов’язаних із соціальним захистом жінок в Україні. Україна активно 

впроваджує реформи, спрямовані на підвищення рівня соціальної захищеності 

жінок, проте і на сьогодні сучасний стан правового регулювання соціального 

захисту жінок характеризується як рядом позитивних аспектів, так і 

недоліками. Саме тому, питання переваг та недоліків сучасного стану 

правового регулювання соціального захисту жінок в Україні залишається 

актуальним для дослідження і на даний момент. 

Потреба у реалізації права на соціальний захист жінок виникає у зв’язку 

із настанням таких життєвих подій, що можуть мати негативний юридичний 

вплив на втілення права на гідне життя: втрата місця роботи; травмування та 

тимчасова чи постійна неможливість виконувати трудові обов’язки; вихід на 

пенсію, тобто зміна звичного для жінки порядку. У таких умовах вкрай 

важливим є забезпечення зрозумілості та швидкості, зменшення 

бюрократичності отримання соціального захисту з боку держави. Водночас 

слід не допустити можливості реалізації права на соціальний захист жінок без 

реальних на те підстав, що впливатиме на рівність соціального захисту та 

розмір матеріальної допомоги. Крім того, реалізація права на соціальний 

захист жінок має власну специфіку, адже вона пов’язана із створенням умов 

для втілення інших природних та соціальних прав жінки (на материнство, на 

сімейні відносини, на поєднання сімейного та трудового життя).  Відповідно, 

дослідження механізму реалізації даного права допоможе зрозуміти, яким же 

шляхом воно втілюється, та дійти висновку стосовно ефективності даного 

втілення на сучасному етапі розвитку нашої держави.  

Інститут соціального захисту жінок розвивається разом із змінами у 

суспільстві. Для ефективного реформування законодавства щодо соціального 
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захисту жінок необхідним є урахування тенденцій розвитку не лише 

українського суспільства, але й міжнародної та європейської спільноти. 

Проблемним аспектом у цьому контексті виступає недоцільність та фактична 

неможливість постійної зміни соціального законодавства відповідно до 

останніх трансформацій у суспільстві, а отже, варто шукати шлях 

удосконалення законодавства, який би відповідав принципам прозорості, 

гнучкості, соціальної справедливості та стабільності. Відсутність власного 

позитивного досвіду в України пояснюється тривалою залежністю соціального 

захисту жінок винятково від забезпечення з боку держави, що було можливо 

через застосування планових засобів управління підприємницькою діяльністю, 

однак в умовах ринку слід використовувати спеціальні методи правового 

регулювання. 

Звертаючись до аналізу соціального законодавства України щодо 

відтворення у ньому та відповідної реалізації соціального захисту жінок, 

можна помітити значну диференціацію правового регулювання залежно від 

часу останнього внесення змін. Так, соціальний захист тривалий час 

тлумачився винятково як завдання держави, унаслідок чого сформувалась 

пасивність у суспільстві стосовно участі у підтриманні свого соціально-

правового стану. Тобто проблеми соціального захисту жінок пов’язані із 

недоліками у правовій системі та із світосприйняттям і підтриманням 

дискримінаційних стереотипів у суспільстві, а тому для їх подолання 

необхідним є як удосконалення соціального законодавства, так і зміна 

світогляду українського народу. Аналіз законодавчого регулювання та його 

відповідність реаліям сучасного життя дасть можливість виділити саме 

практичні проблеми соціального захисту жінок. Їх систематизація допоможе 

з’ясувати спільні риси та виявити сутність проблем, що дозволить не просто 

змінити ту чи іншу норму права, але і позбутись причини виникнення певного 

законодавчого недоліку чи прогалини.  

Для трансформації суспільних уявлень щодо соціального захисту жінок 

необхідно спочатку напрацювання достатню теоретичну базу, яка буде 

зрозумілою, логічно упорядкованою та зможе стати основою для наступних 

більш глибоких досліджень інституту соціального захисту жінок. Науково-

теоретичні розробки у сфері соціального захисту жінок на сьогодні пов’язані із 

виділенням меж такого інституту та відокремленням його від захисту 

гендерної рівності, соціального забезпечення та, власне, соціального захисту 

населення загалом. Таким чином, виявлення проблем у теоретичних підходах 

до розуміння соціального захисту дасть можливість більш оперативно їх 

виправити, доки вони не стали основою для практичних змін та викликали 

проблеми у реалізації соціального захисту жінок. Водночас завдяки 

встановленню шляхів та напрямів їх вирішення можливо буде 

систематизувати набуті знання, уніфікувати їх у межах єдиного прогресивного 

підходу, що відповідає міжнародному та європейському тлумаченню 

соціального захисту. 
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Окремі аспекти правового регулювання соціального захисту жінок в 

Україні досліджувались такими науковцями, як: В.М. Андріїв, В.А. Багрій, 

Н.І. Бернацька, Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, С.Я. Вавженчук, Н.М. Вапнярчук, 

Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, 

О.М. Ганечко, Н.Д. Гетьманцева, М.М. Грекова, Л.П. Грузінова, О.А. Губська, 

І.В. Дашутін, В.І. Журавель, Т.А. Занфірова, Р.В. Івах, Ю.Ю. Івчук, М.І. Іншин, 

М.М. Клемпарський, З.Я. Козак, В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, 

С.С. Лукаш, Л.Ю. Малюга, О.А. Марушева, В.Я. Мацюк, К.Ю. Мельник, 

Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, Л.В. Могилевський, О.В. Москаленко, 

О.М. Обушенко, В.М. Павліченко, О.Т. Панасюк, П.Д. Пилипенко, Є.Ю. 

Подорожній, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, І.С. Сахарук, Д.І. Сіроха, 

О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, К.І. Чижмарь, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та 

інші. Втім, питання, пов’язані із правовим регулюванням соціального захисту 

жінок в Україні досліджувались переважно на рівні аналітичних доповідей, 

тому наукова увага до даного питання на сучасному етапі є недостатньою, що і 

вказує на необхідність дослідження вказаної проблематики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетних тем «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» 

(№11БФ042-01), яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 р. по 31 

грудня 2015 р. і «Теорія та практика адаптації України до законодавства ЄС» 

(16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 р. по 31 

грудня 2020 р. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у тому, щоб на підставі вивчення й узагальнення існуючих наукових 

підходів учених у галузі права соціального забезпечення та інших галузей 

права, а також чинних законів і підзаконних нормативно-правових актів, 

практики їх реалізації розробки теоретико-практичних пропозицій та 

рекомендацій щодо вирішення проблем соціального захисту жінок в Україні. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

− надати поняття соціального захисту жінок; 

− охарактеризувати особливості соціального захисту жінок; 

− визначити переваги та недоліки сучасного стану правового 

регулювання соціального захисту жінок в Україні; 

− дослідити зміст соціальних прав жінок; 

− з’ясувати специфіку ґендерної рівності у соціальному законодавстві; 

− розкрити спільні та відмінні риси соціального захисту жінок та 

чоловіків в Україні; 

− конкретизувати види соціального захисту жінок в Україні; 
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− виділити завдання та функції соціального захисту жінок в Україні; 

− виокремити принципи та гарантії соціального захисту прав жінок; 

− запропонувати шляхи вирішення теоретичних та практичних проблем 

соціального захисту жінок; 

− здійснити аналіз напрямів запозичення позитивного зарубіжного 

досвіду правового регулювання соціального захисту жінок. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері 

соціального захисту. 

Предметом дослідження є доктрина соціального захисту жінок в 

Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є 

сукупність сучасних загальних і спеціальних методів та прийомів наукового 

пізнання. Методологічною основою цього дослідження є різні наукові методи, 

що використовувалися комплексно з метою забезпечення достовірності знань, 

вирішення поставлених завдань й обґрунтованості висновків та рекомендацій, 

а саме: діалектичний.задля дослідження теоретичних і нормативних положень 

щодо соціального захисту жінок (у всіх розділах); класифікації та 

групування.для розроблення класифікації видів соціального захисту жінок 

(підрозділ 2.4), принципів їх соціального захисту (підрозділ 3.2), завдань та 

функцій соціального захисту жінок (підрозділ 3.1); історико-правовий.з метою 

дослідження процесу становлення соціального захисту жінок (підрозділ 1.1); 

структурно-функціональний.для дослідження особливостей діяльності 

міжнародних соціальних стандартів в галузі прав жінок (підрозділ 3.3); 

порівняльно-правовий.задля співставлення правового регулювання соціального 

захисту жінок в Україні та інших державах світу і, як результат, визначення 

перспектив його розвитку (підрозділи 5.2-5.3); статистичний та 

документального аналізу.для виявлення аналізу недоліків соціального захисту 

жінок (підрозділ 5.1); соціологічний.при проведенні анкетування громадян та 

працівників сфери соціального захисту населення (підрозділи 4.1-4.3); 

статистичний.з метою аналізу та узагальнення емпіричної інформації, яка 

стосується теми дисертаційної роботи (розділи 2, 3, 5). 

Емпіричну базу дослідження становлять наукові праці вчених з різних 

галузей знань, зокрема філософії, загальної теорії права і держави, права 

соціального забезпечення, трудового права, адміністративного права, інших 

галузевих правових наук, які стосуються характеристики сутності та 

особливостей реалізації напрямів розвитку соціального захисту жінок. 

Положення та висновки дисертаційного дослідження ґрунтуються на 

критичному аналізі норм Конституції України, Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Закону України «Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Кодексу законів про 

працю України та інших законів, підзаконних нормативно-правових актів, а 

також відповідних проєктів нормативно-правових актів. 
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Інформаційну та емпіричну основу роботи становлять узагальнення 

практики реалізації напрямів соціального захисту жінок, аналітичні статті, 

довідкові видання, статистичні матеріали, а також власний досвід роботи в 

органах державної служби. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих 

результатів полягає в тому, що дисертація є першою спробою комплексно, з 

використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень 

науки права соціального забезпечення дослідити теоретичні та практичні 

основи соціального захисту жінок в Україні. За результатами дисертаційного 

дослідження сформульовано авторські основні положення, що виносяться на 

захист і які містять елементи наукової новизни. Основними з них є такі: 

уперше: 

− аргументовано, що соціальний захист жінок – це складова комплексної 

функції держави та недержавних громадських інституцій, спрямована на 

забезпечення матеріального та духовного благополуччя жінки в державі та 

гарантування її вільного розвитку та реалізації прав - економічних, 

політичних, правових та інших, які зумовлюють становище людини в 

суспільстві, але водночас обумовлюються особливим поєднанням соціальних 

ролей жінки у конкретному соціокультурному вимірі; 

– визначено, що мета соціального захисту жінок - досягнення 

суспільними відносинами соціально безпечного стану, в якому створено умови 

для належного рівня задоволення життєво необхідних інтересів жінок в цілях 

вільного і всебічного розвитку особистості жінки, в тому числі фізичного, 

культурного та інтелектуального, та реалізації своїх здібностей, забезпечення 

себе і своєї сім’ї, а також гарантування забезпечення мінімального життєвого 

рівня для її гідного існування; 

− доведено, що механізм забезпечення права на соціальний захист жінок 

– це упорядкований нормами права та етичними стандартами процес щодо 

реалізації власних повноважень стосовно контролю, нагляду й охорони 

органами владних повноважень, а також громадського контролю й 

моніторингу професійними спілками і громадськими організаціями відносин 

щодо втілення права на соціальний захист жінки з метою  гарантування, 

спрощення й підтримання  такого втілення та підвищення рівня соціальної 

безпеки жінок; 

− встановлено комплекс практичних проблем соціального захисту нами 

виділено наступні: 1) відсутність імплементації до національного 

законодавства новітніх міжнародних та європейських норм щодо соціального 

захисту жінок; 2) використання неактуальних методів забезпечення рівності; 

3) недостатність засобів захисту права на соціальний захист жінок; 

− визначено перелік теоретичних проблем соціального захисту жінок 

віднесено наступні: 1) відсутність наукового опрацювання поняття харасменту 

на робочому місці; 2) відсутність систематизації критеріїв визначення 

дискримінації за ознакою статі; 3) відсутність визначення  ролі та цілей 

позадержавних інституцій у соціальному захисті жінок; 
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− обґрунтовано визначення поняття «механізм захисту права на 

соціальний захист жінок». Під ним варто розуміти системний процес щодо 

застосування відповідно до норм права та на основі норм права засобів захисту 

уповноваженими органами державної влади за ініціативою жінок, право на 

соціальний захист яких було порушено, громадських формувань, що 

здійснюють захист такого права жінок, або у випадках, встановлених 

законодавчо, з метою зупинення протиправних дій, усунення перешкод для 

реалізації права на соціальний захист жінок, виплати відшкодування та 

притягнення до юридичної відповідальності винної особи; 

− сформульовано тлумачення поняття «механізм реалізації права на 

соціальний захист жінок» – це динамічна, правова, упорядкована система, в 

межах якої суб’єкти приватного та публічного права реалізовують завдання 

щодо зменшення рівня чи нівелювання негативних наслідків від настання 

соціального ризику для жінки на основі її волевиявлення та відповідно до 

національного законодавства і принципів права для створення рівних та 

комфортних умов реалізації соціальних прав жінками; 

удосконалено: 

− аналіз функцій соціального захисту жінок, до яких належать наступні: 

1) превентивна (тобто функція, яка виконує завдання щодо створення умов по 

недопущенню соціальних ризиків для жінок); 2) відновлювальна (тобто 

функція, яка дозволяє зменшити негативний вплив соціальних ризиків на 

життєдіяльність жінок); 3) адаптаційно-стимулююча функція (тобто функція, 

яка адаптує суспільство до ринкової економіки, узгоджуючи розмежування 

відповідальності за наявність соціальних ризиків між державою та конкретною 

особою шляхом стимулювання осіб до конкретних дій в цілях самостійного 

захисту); 

− підхід до розуміння переліку завдань соціального захисту жінок за 

критерієм взаємодії суб’єкта, на якого направлений соціальних захист, та 

держави, є наступні: активні (які, в цілях подолання соціальних ризиків, 

потребують додаткових дій з боку суб’єкта, на якого поширюється соціальних 

захист, зокрема конкретної жінки. Серед активних завдань можемо 

виокремити закріплення за жінкою робочого місця на період вагітності, 

встановлення обмежень щодо допуску жінок до важких та небезпечних робіт); 

пасивні (які направленні на подолання соціальних ризиків, фактично без 

активної участі жінки. До пасивних завдань можна віднести, серед інших, 

встановлення пенсійних виплат, виплат пов’язаних із народженням дитини); 

− аналіз специфіки позитивних аспектів Кодексу законів про працю 

України як нормативно-правового акта, який урегульовує соціальний захист 

жінок в Україні: 1) встановлено ряд напрямів забезпечення соціальних прав і 

гарантій допомоги жінкам у трудових правовідносинах, пов’язаних із 

охороною здоров’я, забезпеченням належних, безпечних і здорових умов 

праці, відпочинку, матеріальної допомоги, у зв’язку із реалізацією ними 

біологічної функції – материнства; 2) по-друге, передбачено порядок надання 

даних видів соціального захисту та гарантії їх отримання; 
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– обґрунтування, що до спеціальної групи гарантій доцільно віднести 

способи та умови реалізації жінками прав в межах інституту соціального 

захисту, однак такі гарантії можуть бути використані виключно жінками, так 

як можуть бути поширені і на інших суб’єктів відповідних правовідносин, 

зокрема чоловіків. При цьому, навіть перебуваючи на межі регулювання 

різними правовими інститутами, відповідні гарантії є найбільш дотичними за 

своїм змістом та направленням до соціального захисту: встановлення 

мінімального розміру заробітної плати; встановлення мінімального розміру 

пенсії; встановлення  податкової соціальної пільги; 

− зміст спеціальних ознак гендерної рівності, які базуються на 

наступному: 1) індивідуалізації – врахуванні особливостей обох статей, 

зокрема фізіологічного розвитку жіночого організму, та забезпеченні балансу з 

урахуванням необхідності підтримки материнства, дитинства та батьківства 

при впровадженні комплексного гендерного підходу; 2) недискримінації – 

подоланні проявів дискримінації, гендерних стереотипів, які утвердилися у 

суспільстві; 3) послідовності – слідуванні відповідним стандартам, правилам 

та методикам впровадження елементів гендерної рівності, уникненні 

подвійних стандартів при формуванні та реалізації політики щодо досягнення 

рівності прав чоловіків та жінок; 

− порівняльно-правовий аналіз соціальної захищеності чоловіків та 

жінок. До відмінних рис належать наступні: 1) порушення принципу гендерної 

симетрії в питаннях пенсійного забезпечення, що стосується пенсійного віку, 

стажу, розміру пенсій, умов дострокового виходу на пенсію. Незважаючи на 

намагання держави зрівняти пенсійні права протилежних статей, зазначимо, 

що наразі відсутні дієві практики, які враховують виконання жінками 

додаткових функцій (репродуктивної, функції виховання дітей тощо); 2) 

існування гендерної несправедливості у питаннях зайнятості та оплати праці, 

яка носить латентний характер та деструктивно впливає на ефективність 

гендерної політики держави. Так, жінки, наприклад, отримують меншу 

заробітну плату; 3) надання жінкам додаткових гарантій соціального захисту у 

зв’язку з материнством та дитинством. Хоч це є і позитивним кроком у 

контексті виховання майбутніх поколінь, проте не супроводжується 

виникненням у чоловіків альтернативних соціальних прав чи гарантій 

(надання додаткових відпусток, пільг тощо); 4) порушення паритетності у 

питаннях забезпечення охорони здоров’я чоловіків та жінок, що пов’язана з 

біологічними, економічними та іншими чинниками; 

− визначення “cоціальні права жінок” – це сукупність визначених 

законом можливостей, свобод та правових гарантій, які надаються жінкам для 

реалізації основоположних засад соціального захисту, визначених 

міжнародними та національними стандартами, що  мають на меті утвердження 

та гарантування принципів справедливості, розвитку та гарантованості 

надання необхідних соціальних благ; 

дістали розвитку надалі: 
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− обґрунтування сутності завдань соціального захисту жінок за 

взаємодією із метою соціального захисту жінок, якими можуть бути: 

цілеформуючі (фактично включають завдання, в широкому розумінні, які в 

цілому визначають напрямок дій в межах соціального захисту. До таких 

завдань доцільно віднести створення умов для належного рівня задоволення 

життєво необхідних інтересів жінок, для вільного і всебічного розвитку, 

запобігання і подолання соціально-економічних ризиків); цілеспрямовані 

(включають більш конкретизовані завдання, які є складовими цілеформуючих, 

та дозволяють вирішити питання подолання окремих соціальних ризиків. 

Відзначимо, що цілеспрямованими завданнями соціального захисту можуть 

бути боротьба із бідністю, зниження рівня соціального розшарування, пошук 

нових джерел фінансування, надання більших можливостей для 

індивідуального вибору в досягненні соціальної захищеності жінками); 

– теоретичні напрацювання щодо деталізації групи специфічних 

гарантій, яка включає способи та умови реалізації прав в межах інституту 

соціального захисту виключно жінками. Гарантії, які відносяться до даної 

групи призначені для використання жінками та надання саме цій соціальній 

групі окремих засобів щодо підвищення рівня реалізації прав, враховуючи 

особливості жінок: заборона відмови в прийнятті на роботу за мотивами статі; 

заборона використання праці жінок на важких та шкідливих виробництвах; 

заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей; 

– аргументація, що принцип поєднання централізованого й локального 

регулювання в системі соціального захисту жінок пов'язаний із формуванням 

належного рівня нормотворчості, особливістю якого є не лише визначення 

окремих елементів правового регулювання на законодавчому рівні, але і їх 

встановлення та розширення на локальному рівні. Фактично, його зміст 

зводиться до того, що основоположні гарантії, які забезпечують охорону прав 

суб’єктів трудових правовідносин визначаються нормативно-правовими 

актами, а решта правил щодо врегулювання питань виконання трудової 

функції, сторони визначають узгоджуючи їх між собою самостійно або в 

порядку, передбаченому централізованими нормами; 

– твердження, що забезпечення рівності чоловіків та жінок є одним з 

найбільш вагомих загальнолюдських принципів, що закріплений нормами 

соціального законодавства. Дослідження проблематики гендерної рівності в 

межах соціальних норм є надзвичайно актуальним аспектом, який сприяє 

втіленню демократичних, правових та моральних цінностей суспільства. З 

метою забезпечення соціальних прав чоловіків та жінок, визначення дієвих 

механізмів їх захисту, необхідно ґрунтовно розглянути основні позиції щодо 

закріплення гендерної рівності у нормативних актах соціальної спрямованості; 

– наукова позиція, що для законодавства Швеції щодо соціального 

захисту жінок характерні такі особливості: 1) інституційність, яка 

розкривається через створення окремих органів державної влади, діяльність 

яких спрямована на захист жінок; 2) безальтернативність у наданні 

соціального захисту для жінки, яка полягає у неможливості відмовитися від 
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соціальної допомоги або соціальних гарантій, наприклад, реалізації права на 

відпустку по догляду за дитиною; 3) персоналізованість, яка проявляється у 

формулюванні норм права із постійною вказівкою на зобов’язаного суб’єкта 

щодо дотримання заборони або ж реалізації обов’язку; 

– характеристика законодавства Чехії у сфері соціального соціального 

захисту жінок, яка визначається такими особливостями: 1) всеохоплюваністю, 

що полягає у поширенні соціального захисту жінок не лише на сферу 

соціального забезпечення та трудових відносин; 2) заборонним характером, 

який розкривається через використання під час правового регулювання 

соціального захисту жінок саме заборон як основного способу врегулювання 

суспільних відносин; 3) матеріально-підтримуючою спрямованістю, тобто 

рівноцінністю психологічної підтримки та матеріального забезпечення; 

– аргументація, що основні аспекти соціального захисту жінок щодо 

отримання необхідних гарантій у сфері праці, забезпечення належними 

умовами трудової діяльності, запобігання негативним наслідкам соціальних 

ризиків (безробіття, втрата годувальника), охорона інтересів сім’ї, інститутів  

дитинства та материнства забезпечуються державою відповідно до положень 

Конституції України, Законів України та деталізуються іншими нормативними 

джерелами. Система соціального захисту жінок намагається повноцінно 

реагувати на соціальні ризики та виклики, що погіршують становище жінок у 

соціальній сфері. Гендерна рівність є фундаментальним принципом сучасної 

соціальної політики та знаходить своє відображення у багатьох актах 

соціального законодавства. Втілення принципу рівних можливостей чоловіків 

і жінок гармонійно висвітлені у рамках Законів України та підзаконних 

нормативних актів, наказів міністерств тощо. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що викладені у дисертаційному дослідженні положення надалі можуть 

бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – з метою заповнення прогалин у науці права 

соціального забезпечення щодо системних знань про теоретично-практичні 

проблеми соціального захисту жінок в Україні; 

– у правотворчій діяльності – під час розробки змін і доповнень до 

нормативно-правових актів щодо закріплення правових засад реалізації 

соціальних прав жінками; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити рівень ефективності правовідносин у сфері соціального 

захисту жінок в Україні; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані під час наукових конференцій 

та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як «Право 

соціального забезпечення», «Проблеми соціального забезпечення України», у 

вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських 

занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, у процесі 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


10 

підготовки робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної 

літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і права 

соціального забезпечення. Усі сформульовані в ній положення і висновки 

обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та 

розробки належать автору. Усі публікації здійснені без співавторства.  

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювалися на 

всеукраїнських і міжнародних конференціях, семінарах та круглих столах: 

«Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 

(м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 року), «Реформування національного та 

міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 18–19 січня 2019 

року), «Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 

(м. Запоріжжя, 25–26 січня 2019 року), «Верховенство права у процесі 

державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 8–9 лютого 

2019 року), «Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 15–16 

лютого 2019 року), «Правова доктрина, правоутворення та правозастосування: 

проблеми зв’язку та шляхи розвитку» (м. Харків, 11 жовтня 2019 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, 15 статтях, опублікованих у 

наукових фахових виданнях України, 6 статтях – у наукових виданнях іншої 

держави, а також у 8 тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 13 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

414 сторінок, з яких основного тексту – 365 сторінок. Список використаних 

джерел складається із 363 найменувань і займає 39 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні задачі, об’єкт, предмет та 

методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 

теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а також 

вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за 

темою дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади соціального захисту жінок в 

Україні» складається з двох підрозділів та присвячений аналізу базових засад 

поняття та сутності соціального захисту жінок, а також характеристиці переваг 

та недоліків сучасного стану правового регулювання соціального захисту 

жінок в Україні. 
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У підрозділі 1.1 «Поняття, сутність та ознаки соціального захисту 

жінок» відзначено, що соціальний захист жінок, безумовно, є складовою 

правових, інституційних, економічних перетворень у державі, які 

обумовлюються насамперед потребами та правами людини. Однак 

необхідність виокремлення особливого статусу жінки здавна породжувала 

дискусії у правовому середовищі. З одного боку, принцип рівності зобов’язує 

не зважати на статеві, расові, національні характеристики осіб, з іншого ж 

боку, охорона материнства, проблеми обмежень трудових прав жінок, навіть 

невтішні статистичні дані в сфері торгівлі людьми стосуються саме жінок. 

На сьогодні в Україні функціонує велика кількість громадських 

організацій, основною метою яких є пропаганда захисту прав людини. 

Більшість із них спираються на європейські стандарти захисту прав людини та 

функціонують, керуючись міжнародними документами, які визначають 

основоположну роль людини в державі, її цінність та первинність щодо 

розвитку всіх інших складових цивілізованого та розвинутого суспільства. 

Вказано, що соціальний захист – це одна з основоположних функцій держави 

та недержавних громадянських інституцій, спрямована на забезпечення 

матеріального та духовного благополуччя людини в державі та гарантування її 

прав на вільний розвиток і реалізацію своїх прав. 

Особливий статус жінки у суспільстві зумовлюється насамперед 

розмаїттям її соціальних ролей. З набуттям жінками політичних, професійних, 

виборчих прав незмінною лишилася надзвичайно важлива функція 

материнства, виховання дітей, забезпечення сімейного благополуччя. 

Незважаючи на збільшення можливостей для професійного розвитку 

жінок в Україні, багато з них (в тому числі із статусом одиноких матерів) 

перебувають за межею бідності. Навіть за наявності соціальних виплат не 

можна нівелювати надзвичайної важливості соціальних служб та громадських 

організацій, які покликані допомогти отримані кошти спрямовувати для 

використання за призначенням, особливо якщо вести мову про жінок, які 

мають проблеми з наркотичною або алкогольною залежністю. 

Впровадження гендерних аспектів у формуванні законодавства України 

– це питання соціальної справедливості, вирішення якого необхідне для 

забезпечення рівноправного та стійкого людського розвитку шляхом 

застосування найбільш результативних і ефективних методів державного 

втручання. 

До загальних ознак правового регулювання соціального захисту                 

жінок зокрема та населення загалом належать наступні характеристики: 

соціальний захист спрямований на забезпечення потреб жінок, які стали 

суб’єктами соціальних ризиків; правове  регулювання соціального захисту має 

комплексний характер; за своїм змістом соціальний захист є матеріальним та 

спрямованим на компенсацію наслідків соціальних ризиків. 

Сучасний розвиток права соціального захисту жінок охарактеризовано 

такими спеціальними ознаками: пріоритетний напрям соціального захисту 
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жінок – охорона материнства; соціальний захист жінок спрямований  на 

зменшення кількості жертв домашнього насильства. 

Підсумовано, що розвиток соціального захисту жінок в Україні 

розпочався відносно недавно, тому більшість існуючих норм стосується не 

лише жінок, але й інших громадян. Однак сучасні світові тенденції спрямовані 

на врегулювання питання щодо соціального забезпечення жінок та їх захисту, 

у зв’язку з чим чинне українське законодавство у цьому питанні найближчим 

часом зазнаватиме змін – буде формуватися відповідно до загальноприйнятих 

світових тенденцій. 

У підрозділі 1.2 «Переваги та недоліки сучасного стану правового 

регулювання соціального захисту жінок в Україні» підкреслено, що Україна, 

здійснивши ратифікацію усіх базових міжнародних договорів у сфері прав 

людини та прийнявши законодавство, яке загалом відповідає усім 

універсальним стандартам забезпечення рівності за ознакою статі, продовжує 

боротьбу із укоріненими в суспільстві стереотипами щодо соціальних ролей 

жінок і чоловіків. Проте очевидно, що жінки, маючи рівні із чоловіками права 

і свободи, повинні бути забезпечені додатковим соціальним захистом з боку 

держави, враховуючи, що впродовж значної частини періоду своєї 

працездатності вони поєднують роботу із материнством.  

 Через анатомо-фізіологічні особливості організму жінки не можуть бути 

залучені до усіх без винятку робіт, а також потребують додаткових гарантій 

соціального захисту. Як наслідок, жінки у порівнянні із чоловіками обмежені у 

можливостях реалізації себе як працівника та побудови кар’єри у деяких 

сферах. Також жінки мало представлені у владі в порівнянні з чоловіками та 

існує розрив в оплаті праці. 

Проаналізувавши норми Конституції України у контексті правового 

регулювання соціального захисту жінок в Україні, зроблено наступні висновки 

щодо ролі даного нормативно-правового акта: 1) недоліком Основного Закону 

є закріплення у його нормах недостатньо досконалого визначення поняття 

«соціальний захист населення», оскільки у ньому не враховано, що соціальний 

захист жінок не обов’язково має бути обумовлений втратою їх можливості 

самостійного забезпечення власного існування; 2) серед позитивних аспектів 

відзначено наступні: у нормах Конституції України чітко зазначено, що 

надання жінкам додаткових гарантій соціального захисту є інструментом 

забезпечення рівності їхніх прав із правами чоловіків; встановлено, що 

соціальний захист жінок полягає у  спеціальних заходах щодо охорони праці і 

здоров’я жінок, створенні умов, які дають жінкам можливість поєднувати 

працю з материнством, правовому захисті, матеріальній і моральній підтримці 

материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших 

пільг вагітним жінкам і матерям; встановлено заборону праці жінок на 

небезпечних для їхнього здоров’я роботах. 

Кодекс законів про працю України у контексті правового регулювання 

соціального захисту жінок в Україні характеризується наступними 

позитивними та негативними аспектами: 
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1) до негативних віднесемо застарілість чинного законодавства про 

працю. Незважаючи на те, що саме урегулювання питання соціального захисту 

жінок в Україні нормами даного нормативно-правового акта ми все ж 

вважаємо позитивним, проте очевидним є й те, що сам Кодекс вже застарів і на 

сьогодні існує об’єктивна необхідність у прийнятті нового Трудового кодексу 

України. Наразі у Верховній Раді України зареєстровано Проєкт № 2410 від 

08.11.2019, у якому також велика увага авторів приділена питанням 

регулювання соціального захисту жінок в Україні. Але при цьому зауважимо, 

що автори Проєкту використовують більш гендерно нейтральну термінологію. 

Наприклад, його глава, яка урегульовує гарантії соціального захисту жінок, 

має назву «Особливості праці працівників із сімейними обов’язками». До осіб 

із сімейними обов’язками зараховуються мати, батько, усиновлювач, опікун, 

піклувальник, прийомні батьки, а в окремих випадках –  інший член сім’ї. 

Проте, незважаючи на це, все ж відзначимо, що гарантії соціального захисту 

жінок, встановлені в Конституції України, знайшли своє відображення і в 

цьому Проєкті; 

2) серед позитивних аспектів Кодексу законів про працю України як 

нормативно-правового акта, який урегульовує соціальний захист жінок в 

Україні, виділимо наступні: 

а) встановлено ряд напрямів забезпечення соціальних прав і гарантій 

допомоги жінкам у трудових правовідносинах у зв’язку із реалізацією ними 

біологічної функції материнства, пов’язаних із охороною здоров’я, 

забезпеченням належних, безпечних і здорових умов праці, відпочинку, 

матеріальної допомоги; 

б) передбачено порядок надання даних видів соціального захисту та 

гарантії їх отримання.  

Констатовано, що серед позитивних аспектів, а отже, переваг сучасного 

стану правового регулювання соціального захисту жінок в Україні, відзначимо 

наступні: 1) системність, оскільки законодавство, яке врегульовує соціальний 

захист жінок, являє собою єдину систему взаємопов’язаних між собою 

нормативно-правових актів, положення яких доповнюють один одного; 

– по-друге, визначеність. У нормах Конституції України чітко зазначено, 

що надання жінкам додаткових гарантій соціального захисту є інструментом 

забезпечення рівності їхніх прав із правами чоловіків; 

– по-третє, масштабність – соціальний захист жінок передбачає 

масштабний комплекс спеціальних заходів щодо охорони праці і здоров’я 

жінок; створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з 

материнством; правовий захист жінок, матеріальну і моральну підтримку 

материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших 

пільг вагітним жінкам і матерям. 

Негативними аспектами, тобто недоліками сучасного стану правового 

регулювання соціального захисту жінок в Україні, є: 

– по-перше, некоректне визначення сутності соціального захисту 

законодавцем, так як  в Основному Закон встановлено, що соціальний захист 
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населення являє собою право особи на забезпечення у разі повної, часткової 

або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених 

законом. Проте таке тлумачення не враховує того, що соціальний захист жінок 

не обов’язково має бути обумовлений втратою їх здатності до самостійного 

забезпечення власного існування. Він повинен забезпечувати турботу держави 

про жінок, які потребують додаткової допомоги у зв’язку із реалізацією 

біологічної функції материнства, додаткових гарантій права на медичну 

допомогу і охорону здоров’я та додаткових гарантій права на належні, 

безпечні і здорові умови праці, пов’язаного із анатомо-фізіологічними 

особливостями жіночого організму; 

– по-друге, це застарілість законодавства, яке урегульовує соціальний 

захист жінок в Україні. Як нами відзначено у даній праці, на сучасному етапі 

застарілість законодавства не є проблемою правового регулювання 

соціального захисту жінок в Україні, яке здійснюється на належному рівні,  

проте у разі внесення змін становище жінок може погіршитись, адже, 

наприклад, проєкт Трудового кодексу є більш гендерно нейтральним, аніж 

чинне законодавство. 

Розділ 2 «Мета, завдання, функції, принципи та гарантії соціального 

захисту прав жінок в Україні» складається з чотирьох підрозділів та 

присвячений з’ясуванню змісту мети, завдань, функцій, принципів та гарантій 

соціального захисту жінок в Україні, а також характеристиці специфіки даних 

правових явищ. 

У підрозділі 2.1 «Мета і завдання соціального захисту жінок в Україні» 

акцентовано увагу на тому, що основним аспектом соціального захисту 

визначається необхідність надання особі мінімального життєвого рівня, який 

забезпечить саморозвиток та самореалізацію. Такий підхід формує уявлення 

про соціальний захист як суму певних заходів щодо гарантування відповідного 

життєвого рівня, визначаючи його при цьому саме як мету, тобто ціль, до якої 

прагне держава, встановлюючи правила соціального захисту жінок. 

Відзначено, що захист від соціально-економічних ризиків і створення 

умов для життєдіяльності є завданням соціального захисту в широкому 

розумінні, тоді як боротьба з бідністю, попередження наслідків соціальних 

ризиків, зменшення соціальної нерівності є окремими групами конкретних дій, 

що може вважатись завданням соціального захисту у більш конкретизованому 

його значенні. 

З’ясовано, що цілеформуючі завдання соціального захисту жінок є його 

основними завданнями, які набувають ознак комплексності та можуть бути 

вирішені не лише через встановлення соціального захисту, але й іншими 

засобами держави, а також можуть бути виконані за допомогою різних засобів 

у межах самого інституту соціального захисту жінок. Відповідні завдання 

мають значний взаємозв’язок із метою соціального захисту та частково 

ототожнені із нею. Яскравим прикладом цілеформуючих завдань соціального 

захисту жінок є запобігання і подолання соціально-економічних ризиків, 
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створення умов для належного рівня задоволення життєво необхідних 

інтересів жінок, для вільного і всебічного розвитку. 

Цілеспрямовані завдання – це  більш конкретизовані завдання 

соціального захисту жінок, які у своїй сукупності та у випадку ефективного 

виконання дозволяють вирішувати комплексніші, цілеформуючі завдання 

соціального захисту жінок. Вважаємо за доцільне до цілеспрямованих завдань 

віднести наступні: перерозподіл відповідальності між державою, соціальними 

партнерами та жінками в системи соціального захисту, встановлення тісного 

взаємозв’язку між соціальними гарантіями і фактичними соціальними 

потребами жінок, пошук нових джерел фінансування, надання більших 

можливостей для індивідуального вибору в досягненні соціальної захищеності 

жінок. Водночас слід зауважити, що є ряд цілеспрямованих завдань, наприклад 

боротьба із бідністю, які відзначаються більш широким характером, тому чому 

їх можна віднести до групи цілеформуючих завдань.  

Розглядаючи завдання соціального захисту жінок активного характеру, 

зауважимо, що виконання даних завдань шляхом подолання конкретного 

соціального ризику супроводжується активними діями жінки. Такими 

завданнями можуть бути встановлення для жінок окремих гарантій, прав та 

умов з метою надання їм можливості ефективної боротьби із соціальними 

ризиками. До відповідних завдань, серед інших, може бути віднесено 

необхідність встановлення захисту материнства, зокрема закріплення за 

жінкою робочого місця на період вагітності, встановлення обмежень щодо 

допуску жінок до важких та небезпечних робіт, встановлення гендерних квот. 

Наведені приклади з метою уникнення соціально-економічних ризиків 

потребують від жінки активних дій, зокрема виконання трудової функції.  

Завдання соціального захисту жінок пасивного характеру відповідних 

активних дій не потребують, а сам захист жінок відбувається лише за набуття 

ними статусу, який пов’язаний із потребою у додатковому захисті від 

соціально-економічних ризиків. До відповідних завдань в основному 

відноситься необхідність у встановленні виплат матеріальної допомоги 

жінкам, які фактично і дозволять частково уникнути таких окремих соціально-

економічних ризиків. Наприклад, встановлення окремих допологових та 

післяпологових виплат дають можливість урівноважити фінансовий стан 

жінки та подолати соціально-економічні ризики в даній частині. За цих 

обставин важливим є розмежування активних дій жінки. Звичайно, 

народження дитини є активною дією, однак для диференціації завдань 

необхідні дії не щодо отримання статусу особи, яка потребує соціального 

захисту, а саме активні дії стосовно подолання соціально-економічного 

ризику. Тобто, незважаючи на те, що пологи є активними діями, подальше 

вирівнювання фінансового стану та покриття витрат по догляду за дитиною, 

що і викликають соціально-економічний ризик, не потребують активних дій з 

боку жінки, оскільки вона з метою подолання ризику просто отримує 

матеріальну допомогу. У свою чергу, інші активні дії для покриття витрат по 
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догляду за дитиною, наприклад, заняття підприємницькою діяльністю, також 

не пов’язані із виплатою матеріальної допомоги. 

У підрозділі 2.2 «Види функцій соціального захисту жінок в Україні» 

підкреслено, що превентивна функція фактично є певною формою реакції 

держави на об’єктивні закони ринкової економіки, які можуть спричиняти 

виникнення ряду соціальних ризиків, зокрема безробіття, породжене такими 

факторами, як зниження професійного рівня жінок, які не були залучені до 

виконання трудової функції через материнство, наявність захворювань, 

інвалідності, досягнення пенсійного віку. Потреба у превентивних діях з боку 

держави для зменшення впливу відповідних факторів викликана різким 

зниженням життєвого рівня жінок.  

Головною особливістю даної функції є її застосування до моменту 

настання конкретних соціальних ризиків, що потребує високого рівня аналізу 

як обставин, в результаті яких можуть виникати конкретні ризики, так і 

ефективних засобів, які держава планує задіяти з метою недопущення таких 

ризиків. Важливим аспектом даної функції є обов’язковість дотримання 

темпоральних меж застосування превентивних засобів, які пов’язуються саме 

із початком виникнення конкретного соціального ризику. Водночас 

превентивні заходи можуть бути застосовані і після виникнення соціального 

ризику з метою запобігання збільшенню його негативних наслідків та 

розповсюдженню на ширше коло осіб.  

Відновлювальна функція, на противагу превентивній, проявляється у 

поверненні до попереднього стану рівня життя жінок шляхом боротьби із 

наслідками соціального ризику. У відповідних цілях держава може 

відновлювати продуктивну зайнятість жінок, встановлювати пенсійне 

забезпечення та надавати окремі види соціальних допомог особам. Також 

державою можуть використовуватись механізми сприяння працевлаштуванню, 

створення соціального страхування, пільгового оподаткування, індексація 

доходів у залежності від інфляційних впливів, а також здійснюватися контроль 

за цінами на товари і послуги першої необхідності або для окремих верств 

населення.  

Основною метою відновлювальної функції є боротьба із наявними 

наслідками настання соціальних ризиків. Застосовуючи належні та ефективні 

засоби, держава переслідує мету щодо максимального повернення рівня життя 

жінки до того стану, який був до настання соціального ризику, що призвів до 

ряду негативних наслідків. Важливо, щоб у  даному випадку держава 

виконувала відновлювальну функцію у тісному взаємозв’язку із превентивною 

з метою недопущення поширення негативних наслідків соціальних ризиків на 

більшу кількість осіб.  

Адаптаційно-стимулююча функція дозволяє підготувати суспільство до 

ринкової економіки, узгоджуючи розмежування відповідальності за наявність 

соціальних ризиків між державою та конкретною особою шляхом 

стимулювання її до дій в цілях самостійного захисту своїх соціальних прав.  
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Відзначимо, що суспільні відносини тривають в економічному 

середовищі, яке регулюється об’єктивними законами функціонування 

економіки та характеризується високим рівнем динаміки внутрішніх процесів. 

Водночас суспільні інститути тяжіють до певного рівня стабільності 

правовідносин, що вступає у певний дисонанс із законами ринкової економіки. 

Саме у налагодженні належної взаємодії та правильному регулюванні 

економічних процесів у пострадянських країнах з метою поступового прояву 

окремих об’єктивних ризиків ринкової економіки полягає адаптація правового 

регулювання соціального захисту та правосвідомості суспільства щодо 

економічних ризиків. 

У підрозділі 2.3 «Система гарантій соціального захисту прав жінок» 

встановлено, що універсальні гарантії соціального захисту жінок не є об’єктом 

регулювання лише інституту соціального захисту, вони суміжні із 

забезпеченням соціальних прав осіб сферами суспільних відносин та 

відповідного регулювання. Даний вид гарантій доцільно також розглядати як 

гарантії прав осіб у різних сферах їх життєдіяльності, які мають вплив на 

рівень соціального захисту особи, зокрема жінки. Універсальні гарантії слід 

поділяти на наступні види: 

1) гарантії у сфері охорони здоров’я (стосуються медичного 

обслуговування, забезпечення лікарськими засобами, передбачені іншими 

законами України для певних категорій осіб, фінансуються за окремими 

програмами за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів, цільових 

страхових фондів та інших джерел, не заборонених законодавством). Ними 

забезпечується право особи на отримання якісних лікарських послуг, що, в 

тому числі, має безпосередній вплив на соціальний захист відповідної особи. 

Дана група гарантій також стосується запровадження державою 

доступності медичної допомоги для широких верств населення завдяки її 

проактивній діяльності з формування страхових пулів, перерозподілу ризиків 

між ними, управління фінансами, формування держзамовлення та впливу на 

цінову політику медичних закладів та фармацевтичних компаній; 

2) гарантії особи на відпочинок (передбачають встановлення 

законодавством часу, протягом якого працівники вільні від виконання 

трудових обов’язків і який вони можуть використовувати на власний розсуд).  

Основними видами часу відпочинку є: перерви протягом робочого дня, 

щоденний відпочинок, вихідні дні, святкові та неробочі дні, щорічні відпустки. 

Час відпочинку протиставляється робочому часові, тому можна вважати, що 

весь час поза межами робочого часу є часом відпочинку працівника, що 

перебуває у трудових відносинах. Очевидним є вплив відповідної гарантії на 

рівень соціального захисту особи, зокрема від понаднормової примусової 

праці; 

3) гарантії на освіту. Освіта дедалі більше стає значимим чинником 

суспільного прогресу, а також національної безпеки, важливою складовою 

необхідного розвитку особистості та збільшення поваги до прав і свобод 

людини. За відсутності необхідного рівня освіти особа не матиме можливості 
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забезпечити власні гідні умови життя та належним чином реалізовуватись як 

особистість, отже, відповідні гарантії є наданням можливості особи 

здійснювати своє право на освіту.  

Спеціальні гарантії соціального захисту жінок є тими способами та 

умовами реалізації ними ряду прав у межах інституту соціального захисту, які 

не диференційовано за особою суб’єктом відповідного соціального захисту. 

Дані гарантії можуть розглядатись як гарантії соціального захисту, які 

поширюють свою дію як на чоловіків, так і на жінок.  

Специфічні гарантії соціального захисту жінок є тими способами 

реалізації ними своїх прав, які притаманні інституту соціального захисту 

жінок та можуть бути використані лише жінками як суб’єктом, на якого 

поширюється правове регулювання у межах відповідного правового інституту. 

Відзначимо, що відповідні гарантії можуть мати опосередкований характер та 

бути застосовані, наприклад, і до чоловіків. Проте з метою встановлення 

відповідних гарантій важливим є визначення мети їх запровадження, яка 

пов’язується саме із соціальним захистом жінок. 

У підрозділі 2.4 «Класифікація принципів соціального захисту прав 

жінок» аргументовано, що класифікацію принципів соціального захисту 

жінок представляють наступні: 

1) за характером впливу на систему соціального захисту відповідної 

категорії суб’єктів: 

а) принципи організаційного характеру. Відповідна група принципів 

встановлює основоположні засади побудови структури соціального захисту 

жінок та взаємозв’язку її елементів; 

б) принцип системності і комплексності. Оскільки зміст соціального 

захисту включає в себе не ізольовані одне від одного явища і процеси, а 

сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих складових на всіх етапах і рівнях 

їх розвитку як системних, цілісних утворень, даний принцип передбачає 

взаємне узгодження усіх напрямків функціонування інституту соціального 

захисту жінок, а також усунення протиріч між ними з метою раціональної 

організації соціального захисту, пов’язуючи складові частини тісно між собою, 

внаслідок чого вони взаємодоповнюються і різною мірою реалізуються на 

практиці в конкретних умовах; 

в) принцип поєднання централізованого і локального регулювання в 

системі соціального захисту жінок. Даний принцип пов’язаний із 

формуванням належного рівня нормотворчості, особливістю якого є не лише 

визначення окремих елементів правового регулювання на законодавчому рівні, 

але і їх встановлення та розширення на локальному рівні; 

г) принцип поєднання об’єктивної соціальної саморегуляції з 

цілеспрямованою діяльністю у здійсненні цього захисту. Цей принцип 

враховується при формуванні всього арсеналу форм самореалізації жінки, він 

спрямований на сприяння мобілізації та активізації її творчого потенціалу до 

високопродуктивної праці, створенню умов для соціальної активності; 
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ґ) принцип поєднання форм і методів соціального захисту та 

самозахисту. Даний принцип гарантує соціальний захист жінок за рахунок 

створення однакових умов для здійснення права на працю, розвиток ініціативи 

та економічної самостійності; 

2) за стандартоформуючим характером. Ця група принципів 

запроваджує та врегульовує якісні критерії соціального захисту жінок. Вони 

формують розуміння характерних рис та обов’язкових елементів соціального 

захисту, встановлюючи орієнтири та стандарти соціального захисту жінок, і 

поділяються на такі види: 

а) принцип гендерної рівності. Цей принцип забезпечує надання жінкам 

рівних можливостей у порівнянні із чоловіками щодо доступу до соціального 

захисту без будь-якої дискримінації; 

б) принцип забезпечення жінкам соціально прийнятного рівня життя. 

Він зосереджує увагу на стабільності джерел утворення доходів жінок, їх 

оптимальному співвідношенні між джерелами формування та зростання 

доходів, особливо соціально вразливих категорій жінок, зокрема вагітних та 

матерів; 

в) принцип соціальної справедливості. Зазначений принцип спрямований 

на впровадження рівності соціальних прав кожної особи, скасування 

необґрунтованих привілеїв, відповідність розміру доходу жінки витратам 

праці; 

3) за векторальним характером. Принципами цієї групи є основоположні 

засади соціального захисту, які розглядаються суспільством та державою як 

перспективні та необхідні. Зазначена група включає такі принципи: 

а) принцип пріоритету економічних та соціальних інтересів особистості 

жінки. Відповідний принцип забезпечує пріоритет інтересів жінки шляхом 

утвердження свободи її особистості з метою ефективної реалізації її 

потенціалу, що передбачає наявність об’єктивних і суб’єктивних умов для 

розширення можливостей вибору жінкою тих чи інших форм суспільної 

діяльності та засобів особистісної самореалізації; 

б) принцип економічної ефективності соціального захисту жінок. Даний 

принцип розкриває питання формування державної політики у сфері 

соціального захисту жінок, співвідносячи обсяг соціальних витрат і розмір 

відрахувань на їх фінансування, з метою встановлення оптимального 

співвідношення, щоб соціальні допомоги, які вони отримують, не 

перевищували заробітну плату; 

в) принцип пріоритетності забезпечення продуктивної зайнятості. Він 

урегульовує пріоритет розвитку взаємного поєднання різного роду важелів, у  

тому числі матеріальних, соціальних та правових, щодо стимулювання жінок 

до зайнятості в різноманітних галузях виробництва. 

Розділ 3 «Зміст соціального захисту жінок в умовах євроінтеграції 

України» складається з трьох підрозділів, у яких розглянуто поняття, сутність 

та специфіку соціальних прав жінок, здійснено аналіз гендерної рівності у 
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соціальному законодавстві, визначено спільні та відмінні риси соціального 

захисту жінок та чоловіків. 

У підрозділі 3.1 «Наукова інтерпретація та специфіка соціальних прав 

жінок» вказано, що основні соціальні права жінок, що закріплені у 

Конституції держави, мають чіткий зміст, стосуються найбільш значимих 

соціальних інститутів та забезпечують ключові права у сфері соціального 

захисту. Без конституційного закріплення та створення системи необхідних 

заходів гарантування проголошених свобод неможливо комплексно підійти до 

вирішення проблем соціальної захищеності жінок. Важливо, щоб соціальні 

гарантії підкріплювалися адекватними механізмами реалізації, які враховують 

сучасні аспекти розвитку соціальних прав та можливостей жінок. 

Відмічено, що більшість прогресивних положень щодо забезпечення 

права жінок на материнство розкриваються у Сімейному кодексі, а саме: 1) 

право жінки на материнство забезпечується та охороняється державою; 2) 

вагітним жінкам гарантуються та створюються належні умови для поєднання 

материнства з професійною діяльністю; 3) норми Кодексу спрямовані на 

захист жінки у різні періоди реалізації нею права на материнство.  

Закріплення в рамках сімейного законодавства окремих соціальних 

гарантій щодо здійснення професійної діяльності, надання підтримки у 

питаннях реалізації прав та свобод вказує на комплексний підхід, що 

застосовується державою у контексті побудови сучасної моделі забезпечення 

можливостей жінки-матері. Розширення змісту та підвищення вагомості 

соціального захисту матерів є актуальним напрямом соціального забезпечення 

та беззаперечним компонентом соціальної політики держави в умовах 

сьогодення.  

Підсумовано, що перелік та сутність соціальних прав жінок 

визначаються розвитком суспільних відносин у сфері трудової діяльності, 

охорони здоров’я, соціального захисту та інших інститутів соціальної держави. 

Специфіка соціального забезпечення жінок полягає у необхідності 

забезпечення гарантій, умов та можливостей для виховання та розвитку дітей, 

охорони материнства відповідно до фізіологічних, природних особливостей 

жіночого організму. 

У підрозділі 3.2 «Гендерна рівність у соціальному законодавстві» 

відзначено, що напрацювання запобіжних та захисних механізмів боротьби з 

насильством є важливим структурним елементом системи подолання 

негативних тенденцій розвитку гендерних відносин. Дискримінація за 

гендерною ознакою є неприпустимим соціальним явищем, що вимагає 

рішучих і скоординованих кроків та належної правової регламентації. 

Утвердження гендерної рівності передбачає подолання дискримінації як 

негативного, стримуючого фактора забезпечення законності та рівноправності 

в усіх сферах суспільного життя. Заборона різних форм дискримінації, з 

одного боку, блокує негативні дії, які застосовуються у питаннях втілення 

прав обома статями, а з іншого – стимулює позитивні та корисні ініціативи з 

боку органів влади, установ організацій та громадян. 
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Сформульовано перелік особливостей, які притаманні питанню 

гендерної рівності у соціальному законодавстві: 1) принцип гендерної рівності 

є основоположним та наскрізним напрямом, закріпленим у соціальному 

законодавстві. Чіткість та послідовність у висвітленні понятійно-

категоріального апарату, переліку стандартів, програм та заходів у рамках 

нормативних документів соціальної спрямованості свідчить про високу 

актуальність та значимість питання гендерної рівності не тільки як інституту 

права соціального забезпечення, а і як фундаментальної основи суспільного 

розвитку; 2) утвердження гендерної рівності розкривається через призму 

протидії негативним явищам та заохочення позитивних дій. Так, основні 

вектори досягнення рівності прав та можливостей пов’язані з протидією та 

подоланням дискримінації, насильства, упередженого ставлення та 

стереотипів. Водночас держава намагається створити умови для рівного 

доступу чоловіків та жінок до ресурсної бази, до можливостей у соціальній, 

економічній, політичній, правовій та інших сферах життя; 3) ідея гендерної 

рівності у соціальному законодавстві базується на застосуванні комплексного 

підходу. Закріплення правових та інституційних механізмів подолання 

обмежень у питанні реалізації прав та свобод чоловіками та жінками 

відбувається на різних рівнях правового забезпечення (Конституції, 

кодифікованих законодавчих джерел, законів України, постанов КМУ, наказів 

міністерств, міжнародних документів) та підкріплюється застосуванням 

системного підходу, що передбачає широкий спектр напрямків з дослідження, 

аналізу, структурного впорядкування явища гендерної рівності; 4) 

упровадження єдиних стандартів гендерної рівності здійснюється у межах 

заходів, передбачених нормативними актами соціальної сфери. Поширення 

гендерної рівності та забезпечення рівних можливостей відбувається 

послідовно, а прийняття програмних документів пов’язано з намаганнями 

сформувати конструктивний та справедливий підхід до паритетного 

розмежування сфер впливу жінок та чоловіків відповідно до норм 

міжнародного та національного права. 

У підрозділі 3.3 «Порівняльно-правовий аналіз соціального захисту 

жінок та чоловіків в Україні» зауважено, що для соціального захисту як 

чоловіків, так і жінок характерні такі особливості: 1) високий ступінь 

конституційного забезпечення ідеї гендерної рівності, визначеності щодо 

питання врахування інтересів протилежних статей, реалізації ключових прав 

та свобод у загальних аспектах досягнення соціальної справедливості та 

паритету в різних сферах суспільного життя; 2) проголошення та закріплення у 

законодавстві України рівних можливостей реалізації чоловіками та жінками 

свого права на працю, що відображає міжнародні стандарти втілення 

ключових свобод у питаннях працевлаштування та оплати трудової діяльності. 

Окремою гарантією виступає право статей на безпечні, рівні та гідні умови 

праці; 3) застосування однакових інструментів та підходів щодо надання 

соціальних виплат, допомог, які передбачають своєчасне та повноцінне 

забезпечення державою вирішення актуальних соціальних питань населення; 
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4) заборона дискримінаційних проявів, що негативно впливають на розвиток 

системи зрівняння прав чоловіків та жінок у питаннях соціального захисту; 5) 

надання пенсійних виплат чоловікам та жінкам за спільним алгоритмом 

відповідно до відпрацьованих років діяльності, розміру внесків до Пенсійного 

фонду. 

Відмінності у соціальній захищеності чоловіків та жінок проявляються у 

наступних аспектах: 1) в існуванні гендерної невідповідності пенсійного 

забезпечення. Застосування відмінних вимог щодо дострокового виходу на 

пенсію створює гендерний дисбаланс, поширює дискримінаційні прояви, 

порушує ключові засади соціального захисту. Жінки у цьому випадку 

позбавлені суміжної з чоловіками можливості використовувати право виходу 

на пенсію та отримання відповідної державної підтримки. Як засвідчує 

практика, розмір пенсії жінок є меншим, ніж у чоловіків, адже вони раніше 

виходять на пенсію та мають менший страховий стаж; 2) у неоднаковій 

зайнятості та оплаті праці жінок у порівнянні з чоловіками (труднощі у 

працевлаштуванні жінок, надання невисокої винагороди за їх працю). 

Сформувалося певне розмежування у питаннях втілення трудових 

можливостей чоловіками та жінками, що пов’язане з тим, що система 

трудового законодавства не повністю адаптована до гендерних вимог 

сьогодення; 3) у наданні жінкам підвищених порівняно з чоловіками гарантій 

захисту, пов’язаних з виконанням материнських функцій,  завдань щодо 

народження та виховання дитини і питаннями,  які виникають у разі 

вирішення сімейних спорів (залишення дитини у одного з подружжя, 

визначення розміру аліментів тощо). 

Розділ 4 «Механізм реалізації, забезпечення та захисту соціальних 

прав жінок» складається з трьох підрозділів, у яких розкрито елементи 

механізму реалізації права на соціальний захист жінок в Україні, а також 

проаналізовано особливості механізму забезпечення та захисту права на 

соціальний захист жінок в Україні. 

У підрозділі 4.1 «Механізм реалізації права на соціальний захист жінок в 

Україні» вказано, що правосуб’єктності як елементу механізму реалізації права 

на соціальний захист жінок притаманні наступні особливості: 1) 

необмеженість, що стосується як органів публічної влади, так і фізичних осіб. 

Правосуб’єктність органів публічної влади встановлюється на рівні закону, 

однак надалі можливість бути суб’єктом права не може бути передана 

конкретній особі або ж звужена наказами чи підзаконними актами. Тобто їх 

необмеженість полягає у тому, що органи публічної влади не можуть бути 

позбавлені можливості вступу в правовідносини щодо соціального захисту 

жінок. Водночас необмеженість правосуб’єктності фізичних осіб пояснюється 

законодавчою неможливістю повністю окреслити права й обов’язки або ж 

обмежити вступ у правовідносини; 2) дуалістичність правосуб’єктності, яку 

можна розглядати у контексті її відмінностей залежно від того, стосується 

вона суб’єктів приватного чи публічного права. Також дуалістичність 

пов’язана із соціальною та правовою природою правосуб’єктності, що 
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особливо яскраво ілюструється в механізмі реалізації права на соціальний 

захист жінок. Соціальна сутність розкривається через важливість реалізації 

соціальних прав для забезпечення права на гідне життя, соціальних та 

біологічних функцій самої людини; 3) комплексність, що може стосуватись 

органів публічної влади щодо їх можливості поєднання власних компетенцій 

для досягнення максимально ефективного результату в соціальному захисті, 

наприклад, як у випадку делегування повноважень органам місцевого 

самоврядування. Для жінок, що реалізують право на соціальний захист,  

комплексність полягає у спільності діяльності із іншими суб’єктами права, які 

представляють їх інтереси. У такому випадку важливо, щоб опікуном або 

піклувальником була особа, яка володіє такими ж правами та обов’язками, а 

тому поєднання правосуб’єктності може стосуватись винятково іншої фізичної 

особи. Проблемним аспектом можна вважати відсутність гендерної 

диференціації, що допомогло б краще представляти інтереси жінки у 

соціальному захисті, виходячи із розуміння її реальних потреб. 

Резюмовано, що особливостями норми права як елементу механізму 

реалізації права на соціальний захист жінок є: 1) безсистемність, яка 

пояснюється відсутністю спільного кодифікованого акта, який би містив усі 

права жінок щодо соціального захисту та відповідні їм обов’язки 

уповноважених органів. Безсистемність впливає на кількість звернень жінок 

щодо реалізації права на соціальний захист, адже про значну частину таких 

прав їм може бути невідомо. Ще одним проблемним аспектом безсистемності 

є неможливість їх наступного забезпечення та захисту в єдиному порядку, що 

впливає на можливість та швидкість реалізації даного права жінками; 2) 

соціально-економічний характер, що розкривається через потребу у 

фінансовому забезпеченні права на соціальний захист жінок, а також через 

необхідність гарантування гендерної рівності. Соціальний характер норм 

права полягає у тому, що вони спрямовують розвиток суспільства в межах 

рівності, проголошують нові цінності. Економічний же характер передбачає 

постійну залежність від бюджетного та фінансового законодавства, змін норми 

права та відповідного рівня соціального захисту жінок залежно від 

Державного бюджету та встановлених державою прожиткових мінімумів; 3) 

мультисуб’єктність, тобто залучення до суспільних відносин щодо реалізації 

права на соціальний захист великої кількості суб’єктів права. Такі суб’єкти 

можуть бути наділені владою, як у випадку із органами державної влади та 

місцевого самоврядування, а також представляти громадськість. Завдяки 

мультисуб’єктності норм прав охоплюється більша кількість соціальних 

ризиків, від яких здійснюється соціальний захист жінки, а також покращується 

якість такого соціального захисту, адже збільшується позитивна 

відповідальність залучених осіб. 

У підрозділі 4.2 «Особливості механізму забезпечення права на 

соціальний захист жінок в Україні» відзначено, що нормам права як елементу 

механізму забезпечення права на соціальний захист жінок притаманні наступні 

особливості: 1) імперативність, яка пов’язана із спрямованістю саме на 
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підтримання і гарантування попередньо зробленого вибору жінки щодо 

реалізації права на соціальний захист. Імперативність проявляється у 

встановленні чітких правил поводження та порядку допомоги, визначенні 

заборон у діяльності; 2) різнорідність норм права, яка полягає у тому, що 

відсутня єдина система, яка б поєднувала між собою усі норми, що стосуються 

соціального захисту жінок. Її наявність обґрунтовується варіативністю 

соціальних прав та ризиків. Водночас саме різнорідність ускладнює дію 

механізму забезпечення, оскільки жінка може бути й не поінформована про 

наявність у неї трудових гарантій, що були порушені. або ж можливість 

звернення до окремих органів публічної влади, які уповноважені на надання 

соціальної допомоги; 3) недеталізованість норм права. Ця особливість 

проявляється у процесі аналізу порядку реалізації тієї чи іншої гарантії, адже 

чіткого способу втілення із вказівками на форму, дії, що надалі слугували б 

підтвердженням правомірності, не визначено. Аналогічна ситуація стосується 

й повноважень органів публічної влади, які спрямовані саме на загальний 

соціальний захист, тому не завжди реалізуються вчасно відносно настання 

соціального ризику для жінки, а також не враховують специфіку соціального 

захисту жінок під час проведення перевірок. 

Елементом механізму забезпечення права на соціальний захист жінок 

виступають також юридичні гарантії та обмеження. Вони стосуються 

діяльності суб’єктів, із якими взаємодіє жінка під час втілення свого права. 

Найбільш доречним буде їх поділ на ті, що діють у межах приватноправових 

відносин, та ті, які діють у межах публічно-правових відносин, оскільки це 

дозволить краще структурувати та висвітлити їх сутність. Гарантії в межах 

приватноправових відносин стосуються діяльності роботодавця та полягають у 

його обов’язку створення комфортних умов праці, надання відпусток або 

легшої роботи на прохання жінки. Правові ж обмеження полягають у 

наявності заборон щодо дискримінації та звільнення. Крім того, правові 

обмеження діють і в сімейних відносинах стосовно заборони домашнього 

насилля, приниження прав жінки, а гарантії – щодо рівності партнерів у 

шлюбі. 

У підрозділі 4.3 «Специфіка механізму захисту соціальних прав жінок в 

Україні» аргументовано, що особливостями норм права як елементів 

механізму захисту права на соціальний захист жінок є такі: 1) 

безальтернативність, що полягає у неможливості довільного трактування 

змісту норми права або ж міри встановленої відповідальності. Така ситуація 

пояснюється тим, що досліджувані норми права мають чіткий характер, який 

розкривається у розподілі обов’язків щодо захисту між уповноваженими 

правоохоронними та конституційними органами. Крім того, саме завдяки 

безальтернативності вдається досягнути єдиної практики втілення норм права, 

що важливо для підтримання процесуальності й безперервності дії механізму 

захисту права на соціальний захист жінок; 2) несистематизованість. Ця 

особливість пов’язана з тим, що право на соціальний захист стосується великої 

кількості суспільних відносин, суб’єктами яких виступають й інші особи 
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(роботодавець, Пенсійний фонд та ін.). Тому для кожного суб’єкта визначений 

власний вид відповідальності, який закріплений у нормах окремих 

законодавчих актів або у нормах загального характеру (нормах 

процесуального права, що містяться у Цивільному процесуальному кодексі 

України) чи нормах спеціального характеру, які встановлені в профільних 

законах щодо діяльності певного органу. Несистематизованість призводить до 

ускладненості інформування жінок про наявні в них можливості захисту, а 

також самої реалізації захисту через необхідність врахування норм права, які 

часто є колізійними; 3) недостатня поширеність, що розкривається через 

відсутність повного охоплення санкціями усіх протиправних дій, які можуть 

бути вчинені під час реалізації жінкою права на соціальний захист. Відсутність 

санкцій особливо стосується діяльності уповноважених осіб за невиконання 

окремих обов’язків або ж затягування строків їх виконання, внаслідок чого їх 

не можуть притягнути до юридичної відповідальності. Причиною такої 

ситуації є наявність прогалин у законодавстві щодо соціального захисту та 

його неактуальність. Це пов’язано з тим, що право на соціальний захист жінок 

не розглядається як термінове й невідкладне. 

До особливостей засобів захисту як елементів механізму захисту права 

на соціальний захист жінок можливо віднести наступні: 1) різновекторність, 

що пояснюється можливістю виконання паралельно або ж відокремлено 

одразу декількох функцій. Різновекторність пов’язана з можливістю впливати 

на захист досліджуваного права не лише жінки та органів державної влади, але 

й третіх осіб, які допомагають краще висвітлити ту чи іншу сторону права на 

соціальний захист жінки та потребу залучення до його захисту інших органів 

(професійних спілок до участі в трудовому арбітражі); 2) невичерпність, адже 

навіть за високої юридичної техніки написання законодавчих актів і 

відповідного правового регулювання не можуть бути перераховані та 

встановлені в межах однієї чіткої норми усі засоби захисту. Втілення права на 

соціальний захист жінок залежить від настання цілого ряду юридичних фактів, 

які відображені у різних нормах права. У свою чергу, такі норми права 

закріплюють різні способи поведінки та засоби захисту у випадку створення 

перешкод для реалізації права на соціальний захист; 3) залежність від 

принципів права, що розкривається через взаємозв’язок із попередньою 

особливістю. Так, для об’єднання засобів захисту права на соціальний захист 

жінок  в межах єдиного механізму до їх класифікації та застосування повинні 

використовуватись єдині вимоги, які внаслідок характеру досліджуваного 

права матимуть найбільш загальний характер. Такі принципи права закріплені 

у конституційному, трудовому та процесуальному законодавстві і стосуються 

встановлення меж допустимої поведінки для захисту з метою збалансування 

завданої шкоди жінці і її відшкодування. 

Розділ 5 «Концептуальні основи удосконалення соціального захисту 

жінок в Україні» складається з двох підрозділів, у яких розкрито недоліки, 

прогалини та проблеми соціального захисту жінок в Україні, а також 
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запропоновано шляхи їх усунення, зокрема з урахуванням позитивного 

зарубіжного досвіду. 

У підрозділі 5.1 «Практичні та теоретичні недоліки, прогалини та 

проблеми соціального захисту жінок в Україні й пропозиції щодо їх усунення» 

вказано, що проблему використання неактуальних методів забезпечення 

рівності запропоновано вирішити наступними способами: 

– змінити підхід, тобто замість застосування жорстких засобів 

забезпечення використати заохочення та рекомендації; 

– використати гендерний підхід у соціальному та трудовому 

законодавстві, що попереджуватиме настання тих соціальних ризиків, які є 

відворотними; 

– доповнити Закон України «Про оплату праці» ст. 3-2, що буде 

викладена у такій редакції: «Виплата роботодавцем заробітної плати 

чоловікові та жінці у випадку однакової їх відповідності критеріям складності 

умов праці та результатів такої праці має бути рівною. Виплата роботодавцем 

чоловікові та жінці різної заробітної плати при однаковій їх відповідності 

критеріям складності умов праці є порушенням та підставою до притягнення 

до юридичної відповідальності роботодавця та компенсації з його боку суми, 

що становить різницю між заробітною платою чоловіка та жінки, які однаково 

відповідають вищенаведеним критеріям»; 

– удосконалити загальний інститут запобігання дискримінації шляхом  

доповнення ст. 2-1 КЗпП України ч. 2 наступного змісту: «Заборона 

дискримінації, зокрема, стосується: працевлаштування, надання премій та 

інших видів заохочення, покарання та звільнення, підвищення на посаді та 

обрання для підвищення кваліфікації. Такий перелік не є вичерпним»; 

– доповнити ч. 3 ст. 18 Закону України «Про відпустки» положенням 

щодо можливості реалізувати відпустку по догляду за дитиною іншими 

родичами, окрім самої жінки, яке викласти у наступній редакції: «Відпустка по 

догляду за дитиною повинна бути використана батьком дитини чи іншим із 

прийомних батьків строком не менше, ніж один рік». 

Для вирішення теоретичної проблеми відсутності визначення ролі та 

цілей позадержавних інституцій у соціальному захисті жінок нами 

встановлено, що позадержавні організації, які здійснюють соціальний захист 

жінок, переслідують досягнення наступних цілей: 1) зміну суспільного 

розуміння, яка відбувається завдяки проведенню інформаційно-

роз’яснювальних робіт серед різних груп населення. Це може стосуватися 

виховання та освіти для усунення можливості формування гендерних 

стереотипів під час навчання. Територіальна залежність позадержавних 

організацій дозволяє висвітлювати ті проблеми, порушення та способи 

захисту, які є актуальними для конкретної громади чи трудового колективу; 2) 

надання соціально-правової допомоги жінкам, яка має здійснюватися на основі 

конфіденційності та толерантності. Щодо правової допомоги для жінок, то 

вона може стосуватися захисту у трудових відносинах або ж координації 

спілкування із правоохоронними органами стосовно протидії домашньому 
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насиллю. Соціальна ж роль полягає у створенні довірливих відносин із 

жінкою, завдяки яким можливо надавати психологічну допомогу, виявляти 

проблемні моменти у суспільних відносинах та швидко їх вирішувати за 

допомогою правових методів до настання негативних наслідків від 

соціального ризику для такої жінки; 3) покращення роботи органів публічної 

влади, довіра до яких у населення є меншою, а отже, саме практика та досвід 

позадержавних організацій щодо соціального захисту відображатиме 

фактичний стан та ефективність правового регулювання, достатність 

соціальної допомоги та відсутність/наявність дискримінації. Проводячи 

комунікацію із органами публічної влади як щодо розподілу фінансування, так 

і щодо вдосконалення законодавчих актів, позадержавні організації мають 

змогу встановити актуальний соціальний захист для жінок. 

У підрозділі 5.2 «Позитивний зарубіжний досвід правового регулювання 

соціального захисту жінок: напрями запозичення у національне соціальне  

законодавство» обґрунтовано, що  законодавству Франції щодо соціального 

захисту жінок притаманні наступні особливості: 1) підвищена участь держави, 

що можливо помітити, аналізуючи конкретні механізми захисту соціальних 

прав жінок. Так, держава бере участь у громадській діяльності, стимулюючи 

розвиток організацій, що займаються підтримкою жінок. Держава також 

визначає та контролює дотримання нормативів щодо кількості робочих місць 

для жінок та чоловіків і рівність в оплаті праці. Тобто роль держави полягає не 

у створенні надмірного тягаря для роботодавця, а в допомозі у виконанні 

функцій соціального захисту, а отже, й перешкод для вільної підприємницької 

діяльності не створюється; 2) превентивна спрямованість, яка розкривається 

через націленість правового регулювання саме на зменшення ймовірності 

настання того чи іншого соціального ризику для жінки, а не на подолання його 

наслідків. Превентивні заходи полягають у постійному інформуванні жінок 

про їх права та способи їх захисту, звітуванні та аналізі свої діяльності 

роботодавцем, а також постійній актуалізації норм права щодо соціального 

захисту. Важливо, що попередження настання соціальних ризиків для жінок 

здійснюється на основі реальних рекомендацій працівників та роботодавців, 

що й гарантує її ефективність; 3) індивідуальність, тобто наявність різних 

варіантів надання соціальної допомоги жінці залежно від її волі та 

конкретного соціального права. Завдяки індивідуалізації можливо визначити 

найбільш оптимальний спосіб соціальної допомоги. Але забезпечити 

індивідуальність можна лише за злагодженої дії органів публічної влади та їх 

співпраці із громадськими формуваннями, а тому запозичення даної 

особливості до національного законодавства можливе тільки після 

попереднього реформування адміністративного законодавства загалом. 

На основі проведеного дослідження дійшли висновку, що досвід Чехії 

щодо соціального захисту може стати основою для позитивних удосконалень 

національного законодавства. З метою його запровадження необхідно 

здійснити такі заходи: 
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– доповнити ч. 1 ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» пунктом 5 наступного змісту: «До страхового 

стажу включається період, впродовж якого жінка особисто доглядає за 

дитиною до її повноліття, але не менше 8 років. До страхового стажу не 

зараховується особистий догляд за дитиною жінки, якщо вона відмовилася від 

дитини до досягнення нею повноліття або її позбавили батьківських прав. У 

межах даної статті під особистим доглядом варто розуміти догляд за дитиною 

жінкою, яка не перебувала у трудових відносинах та була одинокою матір’ю»; 

– доповнити ст. 17 Закону України «Про відпустки» новою ч. 3, виклавши 

її у наступній редакції: «Жінка, яка втратила дитину під час вагітності або 

дитина якої померла під час перебування жінки у відпустці по догляду за 

дитиною  до досягнення нею трирічного віку, має право на відпустку протягом 

6 місяців».  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного соціального законодавства та здобутків у 

правовій доктрині соціального забезпечення розкрити проблеми 

соціального захисту жінок в Україні, а також розробити концептуальні 

пропозиції щодо їх вирішення та сформулювати правовий вектор 

подальшого розвитку національного соціального законодавства. За 

результатами дослідження сформульовано нижченаведені основні 

висновки. 

1. Соціальний захист жінок є складовою комплексної функції держави та 

недержавних громадських інституцій, спрямована на забезпечення 

матеріального і духовного благополуччя жінки в державі та гарантування її 

вільного розвитку і реалізації економічних, політичних, правових та інших 

прав, які визначають становище людини в суспільстві, але водночас 

обумовлюються особливим поєднанням соціальних ролей жінки у 

конкретному соціокультурному вимірі. 

2. До загальних ознак правового регулювання соціального захисту                 

жінок зокрема та населення загалом належать наступні характеристики: 

соціальний захист спрямований на забезпечення потреб жінок, які стали 

суб’єктами соціальних ризиків; правове  регулювання соціального захисту має 

комплексний характер; за своїм змістом соціальний захист є матеріальним та 

спрямованим на компенсацію наслідків соціальних ризиків. 

3. Сучасний розвиток права соціального захисту жінок можна 

охарактеризувати такими спеціальними ознаками: пріоритетним напрямом 

соціального захисту жінок є охорона материнства; соціальний захист жінок 

спрямований  на зменшення кількості жертв домашнього насильства. 

4. Завдання соціального захисту жінок: 

1) за взаємодією із метою соціального захисту жінок:  
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    а) цілеформуючі (фактично включають завдання в широкому 

розумінні, які в цілому визначають напрямок дій у межах соціального 

захисту). До таких завдань доцільно віднести створення умов для належного 

рівня задоволення життєво необхідних інтересів жінок, для вільного і 

всебічного розвитку, запобігання і подолання соціально-економічних ризиків; 

   б) цілеспрямовані (включають більш конкретизовані завдання, які є 

складовими цілеформуючих та дозволяють вирішити питання подолання 

окремих соціальних ризиків). Відзначимо, що цілеспрямованими завданнями 

соціального захисту можуть бути наступні: боротьба із бідністю, зниження 

рівня соціального розшарування, пошук нових джерел фінансування, надання 

більших можливостей для індивідуального вибору в досягненні соціальної 

захищеності жінок; 

2) за критерієм взаємодії суб’єкта, на якого спрямований соціальний 

захист, та держави; 

    а) активні, які в цілях подолання соціальних ризиків потребують 

додаткових дій з боку суб’єкта, на якого поширюється соціальних захист, 

зокрема конкретної жінки. Серед активних завдань можемо виокремити 

закріплення за жінкою робочого місця на період вагітності, встановлення 

обмежень щодо допуску жінок до важких та небезпечних робіт; 

  б) пасивні, які спрямовані на подолання соціальних ризиків фактично 

без активної участі жінки. До пасивних завдань можна віднести, серед інших, 

встановлення пенсійних виплат та виплат, пов’язаних із народженням дитини. 

5. Функції соціального захисту жінок: 1) превентивна (функція, яка 

виконує завдання щодо створення умов по недопущенню соціальних ризиків 

для жінок); 2) відновлювальна (функція, яка дозволяє зменшити негативний 

вплив соціальних ризиків на життєдіяльність жінок); 3) адаптаційно-

стимулююча (функція, яка адаптує суспільство до ринкової економіки, 

узгоджуючи розмежування відповідальності за наявність соціальних ризиків 

між державою та конкретною особою шляхом стимулювання осіб до 

конкретних дій з метою самостійного захисту). 

6. Гарантії соціального захисту жінок: 

1) універсальні гарантії. До них належать: а) гарантії у сфері охорони 

здоров’я; б) гарантії особи на відпочинок; в) гарантії особи на освіту; 

2) спеціальні гарантії. До цієї групи належать такі гарантії: а) гарантії 

встановлення мінімального розміру заробітної плати; б) гарантії встановлення 

мінімального розміру пенсії; в) гарантії встановлення  податкової соціальної 

пільги; 

3) специфічні гарантії. Гарантії, які відносяться до даної групи, 

призначені для використання жінками та надання саме цій соціальній групі 

окремих засобів щодо підвищення рівня реалізації прав, враховуючи 

особливості жінок, а саме: а) заборона відмови в прийнятті на роботу за 

мотивами статі; б) заборона використання праці жінок на важких та шкідливих 

виробництвах; в) заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей. 
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7. Встановлено, що до спеціальних гарантій доцільно віднести способи 

та умови реалізації жінками прав у межах інституту соціального захисту, 

однак такі гарантії можуть бути використані винятково жінками, хоча можуть 

бути поширені й на інших суб’єктів відповідних правовідносин, зокрема 

чоловіків. При цьому, навіть перебуваючи на межі регулювання різними 

правовими інститутами, відповідні гарантії є найбільш дотичними за своїм 

змістом та спрямуванням до соціального захисту. 

До універсальних гарантій відносяться ті способи та умови реалізації 

жінками прав, які можуть бути віднесені не лише до інституту соціального 

захисту, так і до інших правових інститутів. Тобто, до складу даної групи 

можуть входити загальноправові гарантії або гарантії реалізації прав, які 

притаманні іншим галузям права чи гарантують реалізацію прав в інших 

галузях, які за своєю суттю є наближеними до соціального захисту: гарантії у 

сфері охорони здоров’я; гарантії особи на відпочинок; гарантії на освіту. 

 8. Принцип поєднання форм і методів соціального захисту та 

самозахисту запроваджує для жінок соціальний захист через надання 

однакових умов для здійснення права на працю, розвиток ініціативи та 

економічної, самостійності. Тобто, відповідний принцип частково перекладає 

відповідальність за забезпечення належного та достатнього рівня життя з 

держави на конкретну особу, якій зі сторони держави створюються необхідні 

умови, які покликані забезпечити можливість самореалізації та 

самозабезпечення. 

Принцип гендерної рівності забезпечує надання жінкам рівних 

можливостей в порівнянні із чоловіками щодо доступу до соціального захисту, 

без будь-якої дискримінації. Фактично, вивчаються та усуваються всі 

соціальні бар'єри, що заважають людині проявитися як особистості, а також 

створити рівні соціальні можливості для реалізації особистості жінок та 

чоловіків в усіх сферах життєдіяльності залежно від особистого вибору 

людини. Водночас, даний принцип передбачає певні пільги для окремих 

категорій жінок як елементи позитивної дискримінації. 

Принцип пріоритету економічних та соціальних інтересів особистості 

жінки забезпечує пріоритет інтересів жінки шляхом утвердження свободи її 

особистості, в цілях ефективної реалізації її потенціалу, що передбачає 

наявність об’єктивних і суб’єктивних умов для розширення можливостей 

вибору жінкою тих чи інших форм суспільної діяльності та засобів 

особистісної самореалізації. Істотним у здійсненні такого вибору є 

формування умов для розширення альтернативності соціальної діяльності 

особистості, засобів особистої самореалізації, різних форм соціального 

самоствердження. 

9. Принципи соціального захисту жінок: 

1) за характером впливу на систему соціального захисту відповідної 

категорії суб’єктів: а) принципи організаційного характеру; б) принцип 

системності і комплексності; в) принцип поєднання централізованого і 

локального регулювання в системі соціального захисту жінок; г) принцип 
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поєднання об’єктивної соціальної саморегуляції з цілеспрямованою діяльністю 

у здійсненні цього захисту; ґ) принцип поєднання форм і методів соціального 

захисту та самозахисту; 

2) за стандартоформуючим характером. Ця група принципів 

запроваджує та врегульовує якісні критерії соціального захисту жінок. Вони 

формують розуміння характерних рис та обов’язкових елементів соціального 

захисту, встановлюючи орієнтири та стандарти соціального захисту жінок, і 

поділяються на такі види: а) принцип гендерної рівності; б) принцип 

забезпечення жінкам соціально прийнятного рівня життя; в) принцип 

соціальної справедливості; 

3) за векторальним характером. Принципами цієї групи є основоположні 

засади соціального захисту, які розглядаються суспільством та державою як 

перспективні та необхідні. Зазначена група включає такі принципи: а) принцип 

пріоритету економічних та соціальних інтересів особистості жінки; б) принцип 

економічної ефективності соціального захисту жінок; в) принцип 

пріоритетності забезпечення продуктивної зайнятості. 

       10. Складовими елементами механізму реалізації права на соціальний 

захист жінок є: 1) правосуб’єктність; 2) норми права щодо реалізації права на 

соціальний захист жінок; 3) юридичні факти, пов’язані з виникненням та 

здійсненням права на соціальний захист жінок; 4) правова свідомість суб’єктів 

відносин щодо соціального захисту жінок; 5) юридична відповідальність за 

зловживання жінками правом на соціальний захист. 

11. Механізм забезпечення права на соціальний захист жінок складають 

наступні структурні елементи: 1) норми права щодо забезпечення права на 

соціальний захист жінок; 2) правові гарантії та правові обмеження у 

соціальному захисті жінок; 3) діяльність органів публічної влади та 

громадських формувань щодо охорони, моніторингу та контролю; 4) соціальне 

страхування; 5) юридична відповідальність осіб, уповноважених на 

забезпечення права на соціальний захист жінок. 

12. Механізм захисту права на соціальний захист жінок включає 

наступні елементи: 1) норми права щодо захисту права на соціальний захист 

жінок; 2) діяльність органів державної влади щодо захисту права на 

соціальний захист жінок; 3) засоби захисту права на соціальний захист жінок; 

4) юридичну відповідальність за порушення права на соціальний захист жінок. 

13. Для вирішення проблеми відсутності імплементації до національного 

законодавства новітніх міжнародних та європейських норм щодо соціального 

захисту жінок запропоновано: 

– здійснити імплементацію таких міжнародних нормативно-правових 

актів, як Директива щодо рівності у сфері праці, Конвенція МОП «Про гідну 

працю домашніх працівників», Конвенція МОП «Про надомну працю», 

Стамбульська конвенція; 

– доповнити Кодекс законів про працю ст. 3-1 із наступним змістом: 

«Віддалена праця – це праця, що виконується особою не за місцем розміщення 

виробництва чи інших територій власника підприємства, установи, організації 
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є оплачуваною та  виконується відповідно до вказівок роботодавця. На 

віддалену працю поширюються дія усіх норм права, що визначенні даним 

Кодексом. Особливі вимоги до віддаленої праці визначені Порядком, що 

встановлюється Кабінетом Міністрів»; 

– доповнити Кодекс законів про працю ст. 3-2, у якій буде визначено, що 

«домашня праця – це  праця, яка здійснюється у домашньому господарстві або 

ж для підтримання домашнього господарства та виконується в межах трудових 

відносин постійно і на професійній основі. На домашню працю поширюються 

дія усіх норм права, що визначені даним Кодексом. Особливі вимоги до 

домашньої праці визначаються Порядком, що встановлюється Кабінетом 

Міністрів України»; 

– створити спеціальний орган, діяльність якого буде регулюватись 

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

Службу соціального захисту жінок». Обов’язковим елементом даного 

Положення повинно бути визначення мети діяльності такого органу, яка 

полягатиме у «попередженні, запобіганні та допомозі у вирішенні соціальних 

ризиків та інших проблем щодо реалізації соціальних прав жінок». Крім того, 

до обов’язків визначеної Служби варто включити наступні: «інформування 

жінок про їх права та обов’язки в медичній, трудовій, освітній, політичній, 

економічній сфері щодо соціального забезпечення та права на захист; 

співпраця із громадськими формуваннями та органами місцевого 

самоврядування щодо створення спеціальних заходів захисту жінок; надання 

інших видів соціальної допомоги та надання психологічної допомоги жінкам, 

права яких було порушено; повідомлення правоохоронних органів про 

правопорушення та постійний моніторинг за розглядом справ, про які було 

повідомлено такі органи». 

14. Для вирішення проблеми недостатності засобів захисту права на 

соціальний захист жінок запропоновано наступне:  

– доповнити Кодекс законів про працю новою ст. 222-1, яка має бути 

викладена у такі редакції: «Обов’язок доведення відсутності вини в 

індивідуальних трудових спорах щодо порушення заборони дискримінації 

лежить на роботодавцеві»; 

– доповнити статті 165-3, 165-4 та 165-5 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення частиною 3 такого змісту: «Особа, що 

вчинила дії, визначені у ч. 1 чи 2 даної статті, зобов’язана виплатити 

компенсацію працівнику, права якого було порушено, у розмірі, що 

призначить суд, але не меншому, ніж розмір фактично завданої шкоди». 

15. Для вирішення теоретичної проблеми відсутності наукового 

опрацювання поняття харасменту на робочому місці запропоновано таке його 

визначення: «Харасмент на робочому місці – це цілеспрямоване діяння, яке 

здійснюється одним із членів трудового колективу щодо іншого члена 

трудового колективу, який належить до іншого, ніж особа, що здійснює 

харасмент, гендеру, та полягає у приниженні та/чи висміюванні такого члена 

трудового колективу, та/чи інших діях, що заважають або перешкоджають, або 
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не є необхідними для виконання трудових обов’язків, як сексуального, так й 

асексуального характеру, що здійснюються з метою погіршення або 

унеможливлення реалізації таким працівником права на комфортні та безпечні 

умови праці». Наведена дефініція дає можливість зрозуміти, якими є основні 

відмінності харасменту від суміжних понять, пов’язаних із психологічним 

тиском, вона також відображає його особливості в межах трудових відносин. 

Вказівка на цілеспрямоване діяння зроблена з метою підкреслення 

необов’язковості активної діяльності з боку особи, яка здійснює харасмент, 

адже він може полягати й у спеціальному ігноруванні або ненаданні допомоги 

особі. Висвітлена мета щодо перешкоджання реалізації права на безпечні 

умови праці вказує на протиправний характер цього діяння. У контексті 

соціального захисту жінок надане тлумачення дозволить більш глибоко 

оцінювати поведінку роботодавців та слугуватиме орієнтиром для доведення 

факту порушення соціального права жінки у суді.  

16. Для вирішення проблеми відсутності систематизації критеріїв 

визначення дискримінації за ознакою статі встановлено наступні їх критерії 

залежно від поведінки суб’єктів суспільних відносин щодо соціального 

захисту жінок: 

1) протиправність, яка передбачає, що діяльність особи незалежно від її 

пасивного або активного характеру завжди призводить до створення перешкод 

у реалізації соціальних прав жінки. Протиправний характер може бути 

властивий як конкретній дії (відмова у працевлаштуванні, відмова у наданні 

освіти), так і сукупності дій, кожна із яких окремо може не призвести до 

негативного наслідку (надання права на оздоровлення не жінці чи 

преміювання інших осіб); 

2) виняткова системність, яка розкривається через поведінку особи, котра 

здійснює дискримінацію щодо жінок, і є відмінною від тієї, що проводиться 

нею щодо чоловіків. Відповідно, жінка перебуває у виняткових та відмінних 

умовах, за яких реалізація соціальних прав є неможливою або ускладненою. 

Системність же проявляється в аналогічній винятковості щодо усіх осіб 

жіночої статі, а не лише однієї жінки. Крім того, системність полягає у 

дискримінації жінок у всіх соціальних сферах, які не відповідають гендерним 

стереотипам, а не лише в одній сфері. Наприклад, недопущення жінки до 

підвищення на посаді може відбуватись постійно через систематичний вибір 

на керівні посади чоловіків, а також через наявність корупційних відносин у 

керівника та окремого працівника щодо просування його по кар’єрних 

сходинках. Тобто, не дивлячись на протиправний характер такої діяльності, 

останній випадок ознак саме дискримінації не містить; 

3) цільова необґрунтованість та наявність альтернативи, які є 

взаємозалежними. Так, обґрунтування відсутності дискримінації, особливо 

непрямої, є досить простим, що особливо яскраво проявляється у трудових 

відносинах, де жінку можуть не прийняти на роботу через недостатню 

кваліфікацію або невідповідність цільовим орієнтирам компанії.   Саме у 

даному випадку варто визначити альтернативу та відповідність таким 
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критеріям інших працівників, як уже прийнятих, так і тих, що були 

претендентами на ту ж посаду, що й жінка. Цільова необґрунтованість 

проявляється  у діяльності, яка не сприяє виконанню трудових обов’язків. 

Мова, наприклад, іде про запитання на співбесіді для жінки щодо планів 

завагітніти або вийти заміж чи прохання виконувати роботу, яка не входить до 

професійних обов’язків, виходячи із приналежності до статі (помити посуд, 

приготувати їсти чи зустріти клієнтів), а не кваліфікаційних навичок та вмінь.  

17. Запропоновано наступні зміни до законодавства України із 

урахуванням досвіду Швеції: 

– удосконалити ч. 3 ст. 26 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», доповнивши її наступним положенням: «Прийняття 

рішення про видачу обмежувального припису відбувається із урахуванням 

загрози здійснення особою, до якої  має бути застосовано обмежувальний 

припис, правопорушення або ж проведення нею переслідування, або 

здійснення іншого негативного впливу на особу, на захист якої приймається 

обмежувальний припис. Під час оцінки ризиків щодо прийняття рішення про 

видачу обмежувального припису або відмови у цьому обов’язково 

враховується факт попереднього вчинення особою, до якої має бути 

застосовано обмежувальний припис, злочинів, кримінальних проступків, 

адміністративних правопорушень, які загрожували життю, здоров’ю чи майну  

будь-якої особи»; 

– доповнити ст. 140 Кодексу законів про працю України, яка визначає 

способи забезпечення трудової дисципліни, новою ч. 3 такого змісту: 

«Роботодавець зобов’язаний запобігати та протидіяти будь-якій діяльності в 

межах трудового колективу, яка спрямована на сексуальні домагання або 

помсту через відмову брати участь у таких домаганнях»; 

–   доповнити Кодекс законів про працю новою ст. 152-2, яка належить до 

блоку статей щодо застосування дисциплінарних стягнень та матиме 

наступний текст: «Заборонено притягувати до дисциплінарної 

відповідальності працівника, що повідомив про сексуальні домагання або 

відмовився брати участь у них.  Роботодавцю заборонено здійснювати будь-які 

інші дії, спрямовані на погіршення умов праці такого працівника, у зв’язку з 

повідомленням про сексуальні домагання або відмовою брати участь у них. 

Роботодавцю заборонено вчиняти тиск на комісію по трудових спорах, яка 

розглядає справу про вчинення сексуального домагання, щодо прийняття нею 

певного рішення».  

18. На підставі вищезазначено зроблено висновок, що досвід Франції має 

бути використаний для вдосконалення національного соціального 

законодавства щодо соціального захисту жінок. Для його впровадження 

необхідно: 

–  доповнити ст. 23 Закону України «Про громадські об’єднання» ч. 8 

наступного змісту: «Громадські організації, установчими документами яких 

визначено діяльність щодо захисту прав жінок, мають право на отримання 

фінансової допомоги з боку держави для проведення інформаційних заходів 
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для жінок щодо їх сімейних, соціальних, професійних, економічних, освітніх 

або медичних прав, надання кваліфікованої психологічної допомоги жінкам, 

надання професійної правової допомоги жінкам та боротьби із гендерними 

стереотипами»; 

– доповнити ст. 2-1 Кодексу законів про працю частиною 2, яку варто 

викласти у наступній редакції: «Власник підприємства, установи, організації 

зобов’язаний на вимогу уповноваженого на реалізацію соціальної політики 

органу державної влади надавати не рідше одного разу на рік звіти щодо 

діяльності, яка була проведена з метою утвердження рівності та протидії 

дискримінації й домаганням протягом звітного періоду, якщо на такому 

підприємстві, в установі чи організації не утворена профспілка та/або не діє 

комісія по трудових спорах, та/або не укладено колективний договір, та/або 

підприємство, організація чи установа не є учасником колективних угод». 
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АНОТАЦІЯ 

Павліченко О.В. Доктрина соціального захисту жінок в Україні. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики соціального захисту жінок в Україні. У роботі 

з’ясовано специфіку правової природи та змісту соціального захисту 

жінок. Розкрито переваги та недоліки сучасного стану правового регулювання 

соціального захисту жінок в Україні. 

Проаналізовано сутність мети, завдань, функцій, гарантій та принципів 

соціального захисту прав жінок. Виведено наукову інтерпретацію та зміст 

соціальних прав жінок. Визначено спільні та відмінні риси при проведенні 

порівняльно-правового аналізу соціального захисту жінок та чоловіків в 

Україні. Деталізовано елементи механізму реалізації права на соціальний 
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захист жінок в Україні, механізму забезпечення права на соціальний захист 

жінок та механізму захисту соціальних прав жінок. 

Досліджено теоретичні та практичні проблеми соціального захисту 

жінок в Україні та виокремлено шляхи їх вирішення. Сформульовано 

концептуальні основи удосконалення соціального захисту жінок в Україні.  

Ключові слова: соціальна політика, гендерна рівність, соціальний 

захист, соціальне законодавство, соціальні права жінок, соціальне 

забезпечення,  соціальна функція, соціальне страхування. 

 

АННОТАЦИЯ 

Павличенко Е.В. Доктрина социальной защиты женщин в Украине. 

– На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 

проблематики социальной защиты женщин в Украине. В работе выяснена 

специфика правовой природы и содержания социальной защиты женщин. 

Раскрыто преимущества и недостатки современного состояния правового 

регулирования социальной защиты женщин в Украине. 

Отмечено, что цель социальной защиты женщин - достижение 

общественными отношениями социально безопасного состояния, в котором 

созданы условия для надлежащего уровня удовлетворения жизненно 

необходимых интересов женщин в целях свободного и всестороннего развития 

личности женщины, в том числе физического, культурного и 

интеллектуального, и реализации своих способностей, обеспечения себя и 

своей семьи, а также гарантирование обеспечения минимального жизненного 

уровня для ее достойного существования. 

Проанализированы сущность цели, задач, функций, гарантий и 

принципов социальной защиты прав женщин. Выведены научную 

интерпретацию и содержание социальных прав женщин. Определены общие и 

отличительные черты при проведении сравнительно-правового анализа 

социальной защиты женщин и мужчин в Украине. Детализировано элементы 

механизма реализации права на социальную защиту женщин в Украине, 

механизма обеспечения права на социальную защиту женщин и механизма 

защиты социальных прав женщин. 

Констатировано, что юридическая ответственность за злоупотребление 

женщинами правом на социальную защиту как элемент механизма реализации 

права на социальную защиту женщин имеет следующие особенности: 1) 

общий характер. Эта особенность связана с тем, что законодательно не 

детализирован порядок привлечения к юридической ответственности, что 

может привести как к неприменению же нормы права, так и к ее 

неправильного толкования. Общий характер юридической ответственности 
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объясняется необходимостью обращения к другим нормативно-правовых 

актов по вопросам компетенции уполномоченных органов или способа 

начисления штрафов и вида самой юридической ответственности; 2) 

материальный характер, который объясняется связью с результатами 

реализации права на социальную защиту женщины по выплате материальной 

помощи. Так, неправомерность действий наносит вред именно материальному 

обеспечению государства, а потому и возмещения должны касаться возврата 

таких средств. В то же время актуальным является и вопрос выплаты штрафов, 

уже будут выступать мерой наказания, а не восстановление предыдущей 

ситуации; 3) неспециализованисть раскрывающемся за отсутствия норм права, 

указывают на женщину как специальную ответственное лицо. Такая ситуация 

обеспечивает равенство по привлечению к юридической ответственности. 

Однако реализация права на социальную защиту женщинами имеет свою 

специфику и может быть связана с предоставлением большего размера 

материальной помощи или дополнительных льгот, а потому необходимо 

создание отдельных норм об ответственности за злоупотребление таким 

правом. 

Установлено комплекс практических проблем социальной защиты нами 

выделено следующие: 1) отсутствие имплементации в национальное 

законодательство новых международных и европейских норм по социальной 

защите женщин; 2) использование неактуальных методов обеспечения 

равенства; 3) недостаточность средств защиты права на социальную защиту 

женщин. Определен перечень теоретических проблем социальной защиты 

женщин отнесены следующие: 1) отсутствие научной проработки понятия 

харассмента на рабочем месте; 2) отсутствие систематизации критериев 

определения дискриминации по признаку пола; 3) отсутствие определения 

роли и целей внегосударственных институтов в социальной защите женщин. 

Исследованы теоретические и практические проблемы социальной 

защиты женщин в Украине и выделены пути их решения. Сформулированы 

концептуальные основы совершенствования социальной защиты женщин в 

Украине. 

Ключевые слова: социальная политика, гендерное равенство, социальная 

защита, социальное законодательство, социальные права женщин, социальное 

обеспечение, социальная функция, социальное страхование. 

 

ANNOTATION 

Pavlichenko O.V. The doctrine of social protection of women in Ukraine. – 

The manuscript. 

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labor law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the 

problems of social protection of women in Ukraine. The paper clarifies the specifics 

of the legal nature and content of social protection for women. The advantages and 
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disadvantages of the current state of legal regulation of social protection of women 

in Ukraine are revealed. 

The essence of the purpose, tasks, functions, guarantees and principles of 

social protection of women's rights is analyzed. The scientific interpretation and 

content of women's social rights are derived. Common and distinctive features in 

conducting a comparative legal analysis of social protection of women and men in 

Ukraine are identified. The elements of the mechanism of realization of the right to 

social protection of women in Ukraine, the mechanism of ensuring the right to social 

protection of women and the mechanism of protection of social rights of women are 

detailed. 

Theoretical and practical problems of social protection of women in Ukraine 

are studied and the ways of their solution are singled out. Conceptual bases of 

improvement of social protection of women in Ukraine are formulated. 

Keywords: social policy, gender equality, social protection, social legislation, 

women's social rights, social security, social function, social insurance. 
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