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АНОТАЦІЯ 

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

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення 

(081 – Право). – 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. 

Встановлено, що досягнення рівності прав та можливостей у сфері 

гендерних відносин потребує детального опрацювання сучасного стану 

соціального захисту жінок та чоловіків. Завдяки комплексному 

дослідженню та порівнянню основних аспектів правового статусу 

протилежних статей можливо забезпечити впровадження гендерних 

підходів в усі сфери суспільного життя, сформувати дієві інститути 

демократичного суспільства, підвищити ефективність захисту та реалізації 

ключових соціальних прав, свобод та інтересів людей. 

Незважаючи на наявність норми щодо соціального захисту, 

Конституція України не окреслює основи соціального захисту жінок, які 

більшою мірою визначаються положеннями законодавчих актів, а також 

роз’яснюються позиціями Конституційного суду, Міністерства соціальної 

політики тощо. Потрібно також вказати, що перелік соціальних ризиків 

повинен бути доповнений та враховувати, зокрема, матеріальне становище 

жінки, статус жінок, які мають двох або більше дітей, їх житлові та 

побутові проблеми. 
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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: 

– по-перше, у нормах Конституції України чітко зазначено, що 

надання жінкам додаткових гарантій соціального захисту є інструментом 

забезпечення рівності їхніх прав із правами чоловіків; 

– по-друге, 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; 

– по-третє, встановлено заборону праці жінок на небезпечних для 

їхнього здоров’я роботах. 

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. Від даних принципів прямо 

залежить взаємодія між елементами інституту соціального захисту, 

безпосереднім результатом чого є досягнення необхідного рівня реального 
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ефективного впливу соціального захисту на правовідносини та рівень 

запроваджених гарантій реалізації жінками своїх прав; 

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. Фактично його зміст зводиться до того, що основоположні гарантії, 

які забезпечують охорону прав суб’єктів трудових правовідносин, 

визначаються нормативно-правовими актами, а решту правил щодо 

врегулювання питань виконання трудової функції сторони визначають, 

узгоджуючи їх між собою самостійно або в порядку, передбаченому 

централізованими нормами; 

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; 

ґ) принцип поєднання форм і методів соціального захисту та 

самозахисту. Даний принцип гарантує соціальний захист жінок за рахунок 
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створення 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 державою 

створюються необхідні умови, покликані забезпечити можливість 

самореалізації та самозабезпечення; 

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. Його використання 

сприяє усуненню всіх соціальних бар’єрів, що заважають людині 

проявитися як особистості, а також створенню рівних соціальних 

можливостей 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; 

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. Реалізовується відповідний принцип в основному через надання 

соціального забезпечення у випадках і розмірах, закріплених державними 

правовими приписами. При цьому соціальне призначення подібних 

гарантій полягає не тільки у виплатах конкретно непрацездатним, а й у 

підтримці через них певного балансу доходу сім’ї; 
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в) принцип соціальної справедливості. Зазначений принцип 

спрямований на впровадження рівності соціальних прав кожної особи, 

скасування необґрунтованих привілеїв, відповідність розміру доходу жінки 

витратам праці. Його запровадження вказує на необхідність проведення 

справедливого розподілу діяльності, доходів, праці та соціальних благ, 

винагород, що впливає на належний рівень вирівнювання якості життя; 

3) за векторальним характером. Принципами цієї групи є 

основоположні засади соціального захисту, які розглядаються 

суспільством та державою як перспективні та необхідні. Тобто принципи 

векторального характеру фактично визначають напрямок подальшого 

розвитку соціального захисту жінок, який формується із урахуванням 

новітніх тенденцій та належного досвіду з метою удосконалення окремих 

елементів інституту соціального захисту з метою встановлення найбільш 

ефективної та оптимальної системи забезпечення соціального захисту 

жінок. 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. 

Істотним у здійсненні такого вибору є формування умов для розширення 

альтернативності соціальної діяльності особистості, засобів особистої 

самореалізації, різних форм соціального самоствердження; 

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; 
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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. 

Відповідний принцип також встановлює шлях розвитку економіки 

держави через запровадження продуктивної зайнятості, формування нових 

робочих місць із гідними умовами праці, детінізацію трудових відносин, 

стимулювання підприємництва  та створення умов для професійного 

навчання. 

Визначено спільні та відмінні риси при проведенні порівняльно-

правового аналізу соціального захисту жінок та чоловіків в Україні. 

Деталізовано елементи механізму реалізації права на соціальний захист 

жінок в Україні, механізму забезпечення права на соціальний захист жінок 

та механізму захисту соціальних прав жінок. 

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»; 
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– 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 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 
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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.  

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; 
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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. 

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. 
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 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 disadvantages of the current state of legal regulation of social 

protection of women in Ukraine are revealed. 

It is established that achieving equality of rights and opportunities in the 

field of gender relations requires a detailed study of the current state of social 
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protection of women and men. Through comprehensive research and 

comparison of the main aspects of the legal status of the opposite sex, it is 

possible to ensure the introduction of gender approaches in all spheres of public 

life, to form effective institutions of a democratic society, to increase the 

protection and realization of key social rights, freedoms and interests. 

Despite the existence of a norm on social protection, the Constitution of 

Ukraine does not outline the basis of social protection for women, which are 

largely determined by the provisions of legislative acts, as well as explained by 

the positions of the Constitutional Court, Ministry of Social Policy, etc. It should 

also be noted that the list of social risks should be supplemented and take into 

account, in particular, the financial situation of women, the status of women 

with two or more children, their housing and domestic problems. 

Having analyzed the norms of the Constitution of Ukraine in the context 

of the legal regulation of social protection of women in Ukraine, the following 

conclusions were made regarding the role of this normative legal act: 

1) the disadvantage of the Basic Law is the enshrinement in its norms of 

insufficiently perfect definition of the concept of "social protection of the 

population", as it does not take into account that social protection of women 

does not necessarily have to be due to loss of self-sufficiency; 

2) among the positive aspects are the following: 

- first, the norms of the Constitution of Ukraine clearly state that providing 

women with additional guarantees of social protection is a tool to ensure the 

equality of their rights with men's rights; 

- secondly, it is established that the social protection of women consists in 

special measures for the protection of labor and health of women, creating 

conditions that enable women to combine work with motherhood, legal 

protection, material and moral support of motherhood and childhood, including 

paid vacations and other benefits for pregnant women and mothers; 

- thirdly, a ban on women's work in hazardous work. 
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 The classification of the principles of social protection of women is 

represented by the following: 

1) by the nature of the impact on the social protection system of the relevant 

category of subjects: 

a) principles of organizational nature. The relevant set of principles 

establishes the basic principles of building the structure of social protection of 

women and the relationship of its elements. The interaction between the 

elements of the institution of social protection directly depends on these 

principles, the direct result of which is the achievement of the required level of 

real effective influence of social protection on legal relations and the level of 

introduced guarantees for women's realization of their rights; 

b) the principle of systematization and complexity. Since the content of 

social protection includes not isolated from each other phenomena and 

processes, but a set of interconnected and interacting components at all stages 

and levels of their development as systemic, holistic entities, this principle 

provides for mutual coordination of all areas of women's social protection, as 

well as the elimination of contradictions between them in order to rationally 

organize social protection, linking the components closely together, as a result 

of which they complement each other and to varying degrees are implemented in 

practice in specific conditions; 

c) the principle of combining centralized and local regulation in the 

system of social protection of women. This principle is associated with the 

formation of an appropriate level of rule-making, the feature of which is not 

only the definition of certain elements of legal regulation at the legislative level, 

but also their establishment and expansion at the local level. In fact, its content 

boils down to the fact that the fundamental guarantees that ensure the protection 

of the rights of the subjects of labor relations are determined by regulations, and 

the rest of the rules for regulating the performance of labor functions of the 

parties are determined by coordination with each other. norms; 
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d) the principle of combining objective social self-regulation with 

purposeful activity in the implementation of this protection. This principle is 

taken into account in the formation of the whole arsenal of forms of self-

realization of women, it is aimed at promoting the mobilization and activation of 

her creative potential for highly productive work, creating conditions for social 

activity; 

e) the principle of combining forms and methods of social protection and 

self-defense. This principle guarantees the social protection of women by 

creating equal conditions for the exercise of the right to work, the development 

of initiative and economic independence. That is, the relevant principle partially 

shifts the responsibility for ensuring a proper and sufficient standard of living 

from the state to a specific person, to whom the state creates the necessary 

conditions to ensure the possibility of self-realization and self-sufficiency; 

2) by standard-forming nature. This group of principles introduces and regulates 

qualitative criteria for the social protection of women. They form an 

understanding of the characteristics and mandatory elements of social 

protection, setting guidelines and standards for social protection of women, and 

are divided into the following types: 

a) the principle of gender equality. This principle ensures that women are 

given equal opportunities with men in access to social protection without any 

discrimination. Its use contributes to the removal of all social barriers that 

prevent a person from manifesting himself as an individual, as well as the 

creation of equal social opportunities for the realization of the identity of women 

and men in all spheres of life, depending on personal choice. At the same time, 

this principle provides for certain benefits for certain categories of women as 

elements of positive discrimination; 

b) the principle of providing women with a socially acceptable standard of 

living. It focuses on the stability of women's sources of income, their optimal 

ratio between sources of income formation and growth, especially socially 

vulnerable categories of women, including pregnant women and mothers. The 
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relevant principle is implemented mainly through the provision of social security 

in cases and amounts specified by state legal regulations. In this case, the social 

purpose of such guarantees is not only to pay specifically to the disabled, but 

also to maintain through them a certain balance of family income; 

c) the principle of social justice. This principle is aimed at introducing 

equality of social rights of every person, the abolition of unjustified privileges, 

the conformity of a woman's income to labor costs. Its introduction indicates the 

need for a fair distribution of activities, income, labor and social benefits, 

rewards, which affects the appropriate level of equalization of quality of life; 

3) by vector nature. The principles of this group are the basic principles of 

social protection, which are considered by society and the state as promising and 

necessary. That is, the principles of vector nature actually determine the 

direction of further development of women's social protection, which is formed 

taking into account the latest trends and good experience to improve certain 

elements of the social protection institution to establish the most effective and 

optimal system of women's social protection. This group includes the following 

principles: 

a) the principle of priority of economic and social interests of the woman's 

personality. The relevant principle ensures the priority of a woman’s interests by 

affirming the freedom of her personality in order to effectively realize her 

potential, which implies the existence of objective and subjective conditions for 

expanding a woman’s choice of certain forms of social activity and personal 

self-realization. Essential in the implementation of such a choice is the 

formation of conditions for expanding the alternatives of social activity of the 

individual, the means of personal self-realization, various forms of social self-

affirmation; 

b) the principle of economic efficiency of social protection of women. 

This principle reveals the formation of state policy in the field of social 

protection of women, correlating the amount of social spending and the amount 
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of contributions to their funding, in order to establish the optimal ratio so that 

social benefits they receive do not exceed wages; 

c) the principle of priority of productive employment. It regulates the 

priority of developing a mutual combination of various types of levers, including 

material, social and legal, to encourage women to work in various industries. 

The relevant principle also establishes the path of development of the state 

economy through the introduction of productive employment, the creation of 

new jobs with decent working conditions, the de-shadowing of labor relations, 

the promotion of entrepreneurship and the creation of conditions for vocational 

training. 

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. 

The problem of using irrelevant methods of ensuring equality is proposed 

to be solved in the following ways: 

- change the approach, ie use incentives and recommendations instead of 

using rigid means of support; 

- use a gender approach in social and labor legislation, which will prevent 

the occurrence of those social risks that are reversible; 

- to supplement the Law of Ukraine "On Remuneration of Labor" Art. 3-2, 

which will be set out as follows: “Payment by the employer of wages to a man 

and a woman in the case of their equal compliance with the criteria of 

complexity of working conditions and the results of such work should be equal. 

Payment by the employer to a man and a woman of different wages with equal 

compliance with the criteria of complexity of working conditions is a violation 

and grounds for prosecution of the employer and compensation by him the 

amount of the difference between wages of men and women who equally meet 

the above criteria "; 
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- to improve the general institution of prevention of discrimination by 

supplementing Art. 2-1 of the Labor Code of Ukraine, Part 2 reads as follows: 

“Prohibition of discrimination, in particular, applies to: employment, bonuses 

and other types of incentives, penalties and dismissals, promotion and election 

to advanced training. Such a list is not exhaustive "; 

- to supplement part 3 of Art. 18 of the Law of Ukraine "On Leave" 

provisions on the possibility of childcare leave for relatives other than the 

woman, which is set out in the following wording: one year". 

To solve the theoretical problem of the lack of definition of the role and 

goals of non-governmental institutions in the social protection of women, we 

found that non-governmental organizations that provide social protection for 

women, pursue the following goals: 

1) change of public understanding, which occurs due to informational and 

explanatory work among different groups of the population. This may apply to 

upbringing and education to eliminate the possibility of forming gender 

stereotypes during training. Territorial dependence of non-governmental 

organizations allows to cover those problems, violations and methods of 

protection that are relevant to a particular community or workforce; 

2) provision of social and legal assistance to women, which should be carried 

out on the basis of confidentiality and tolerance. As for legal aid for women, it 

may concern employment protection or coordination with law enforcement 

agencies in combating domestic violence. The social role is to create a trusting 

relationship with a woman, through which it is possible to provide psychological 

assistance, identify problems in public relations and quickly resolve them 

through legal methods before the negative consequences of social risk for such a 

woman; 

3) improving the work of public authorities, which are less trusted by the 

population, and therefore, the practice and experience of non-governmental 

organizations in social protection will reflect the actual state and effectiveness of 

legal regulation, adequacy of social assistance and absence / discrimination. By 
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communicating with public authorities on both the distribution of funding and 

the improvement of legislation, non-governmental organizations have the 

opportunity to establish relevant social protection for women. 

It is substantiated that the French legislation on social protection of women has 

the following features: 

1) increased state participation, which can be seen by analyzing the specific 

mechanisms for the protection of women's social rights. Thus, the state 

participates in civic activities, stimulating the development of organizations 

involved in supporting women. The state also determines and monitors 

compliance with regulations on the number of jobs for women and men and 

equal pay. That is, the role of the state is not to create an excessive burden for 

the employer, but to help in the performance of social protection functions, and 

therefore, no obstacles to free enterprise are created; 

2) preventive orientation, which is revealed through the focus of legal regulation 

on reducing the likelihood of a social risk for women, rather than overcoming its 

consequences. Preventive measures consist in constantly informing women 

about their rights and ways to protect them, reporting and analyzing their 

activities by the employer, as well as constantly updating the rules of law on 

social protection. It is important that the prevention of social risks for women is 

based on real recommendations of employees and employers, which guarantees 

its effectiveness; 

3) individuality, ie the availability of different options for providing social 

assistance to women depending on her will and specific social rights. Due to 

individualization it is possible to determine the most optimal way of social 

assistance. However, individuality can be ensured only with the coordinated 

action of public authorities and their cooperation with public formations, and 

therefore the borrowing of this feature from the national legislation is possible 

only after the previous reform of the administrative legislation in general. 
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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. 

Key words: social policy, gender equality, social protection, social legislation, 

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

Актуальність теми. Статтею 3 Конституції України проголошено, 

що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визначаються в Україні найвищою цінністю. Права і свободи людини та їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а держава в 

свою чергу відповідає перед людиною за свою діяльність. Основні права та 

свободи людини, у тому числі соціальні, не лише визнаються державою, 

але й захищаються нею. Тому, діяльність держави щодо соціального 

захисту її громадян, не залежно від статі, раси, кольору шкіри, гендерної 

ідентичності чи сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших 

переконань, походження, віку чи стану здоров’я, є її обов’язком.  

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 
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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 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 
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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 
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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. 

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 
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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; 

− виділити завдання та функції соціального захисту жінок в Україні; 

− виокремити принципи та гарантії соціального захисту прав жінок; 
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− 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). 
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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. 

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 - 
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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 
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визначення дискримінації за ознакою статі; 3) відсутність визначення  ролі 

та цілей позадержавних інституцій у соціальному захисті жінок; 

− 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); 
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− 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; 

– 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; 
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− 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; 
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− 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: 

− 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; 
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– 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 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; 
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– 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; 
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– 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 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), 
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«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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1 

Теоретико-правові засади соціального захисту жінок в Україні 

 

1.1 Поняття, сутність та ознаки соціального захисту жінок 
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Основним вектором розвитку кожної цивілізованої держави є 

людиноцентризм. У ХХІ столітті саме забезпечення реалізації та 

гарантування прав людини в суспільстві дає можливість стверджувати про 

комфортне середовище її існування у конкретному соціокультурному 

вимірі. Жоден інший напрямок діяльності держави, в тому числі 

економічний чи технологічний, не може існувати абстраговано від прав та 

свобод людини і громадянина. 

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.  

Зважаючи на вищесказане, зазначимо, що необхідність формування 

єдиного поняття «соціальний захист жінок» пов’язана з неоднозначними 

підходами до співвідношення загальних прав людини та особливих прав 

жінки, значення яких у суспільстві невпинно зростає, а тому потребує 

особливої уваги. 

Окремі аспекти правового регулювання соціального захисту жінок в 

Україні досліджували такі науковці, як-от: М.М. Грекова, К.К. Дайнеко, 

О.Р. Дашковська, М.І. Іншин, С.П. Ковалевич, Д.М. Кравцов, К.Б. 

Левченко, Л.В. Леонтьєва, А.С. Олійник, О.М. Руднєва, С.М. Сєргєєва, 

А.В. Слатвицька, О.О. Уварова, Г.О. Христова, К.І. Чижмарь, О.В. Яцух. 

Проте питання правового регулювання соціального захисту жінок в 

Україні розглядались переважно на рівні аналітичних доповідей, тому 
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наукова увага до даного питання на сучасному етапі є недостатньою, що і 

вказує на актуальність даної проблематики. 

Доцільно навести той факт, що система сучасного законодавчого 

забезпечення прав жінок в Україні частково випливає безпосередньо із 

радянського законодавства. Але поточні умови життя суспільства 

вимагають оновленого погляду на це питання. Проте виробити такий 

погляд, а також нові законодавчі і суспільні засади розв’язання даної 

проблеми неможливо без чіткого усвідомлення та переосмислення досвіду 

не такого вже й далекого минулого – як його недоліків, прогалин, проблем, 

так і безперечних здобутків [1, с. 3]. 

Проблематика жіночих прав стала надбанням правової науки не в 

один момент, їх визначення формувалося тривалими пошуками впродовж 

багатьох століть. Одним із перших новаторів, хто доводив потребу 

забезпечення рівноправності статей у суспільстві, був давньогрецький 

філософ Платон. У праці «Держава» Платон суттєво розвинув ідею про 

рівноправність чоловіків і жінок: «Однакові природні властивості 

зустрічаються у живих істот тієї й іншої статі і за своєю природою як 

жінки, так і чоловіки можуть брати участь в усіх справах» [2, с. 251].  

Проте варто наголосити, що такий підхід не можна вважати 

демократичним, оскільки Платон мав на увазі рівноправність лише 

особливої верстви населення – тодішніх правителів та стражів. 

У свою чергу, давньогрецький філософ Арістотель вирізнявся 

категоричністю. Він задав «біологічну парадигму» трактування жінок. 

Чоловіка вчений розглядав як активну форму, а жінку – як пасивну 

матерію, тіло [3, с. 383].  

Тобто на нинішній лад це була фактична дискримінація людини за 

статтю. Проте, хоч це і не виправдовує позиції мислителя, варто 

враховувати історичні, соціальні, економічні, політичні та культурні 

фактори того часу, у який роль жінки знаходилася на нижчому щаблі 

ієрархії. 
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Свого часу теоретик християнства Фома Аквінський заявив: «Жінка 

– бур’ян, що швидко росте, вона неповноцінна людина, тіло якої лише 

тому швидше достигає повного розвитку, що воно меншої вартості і що 

природа менше ним займається» [4, с. 100].  

Таким чином, місце жінки в суспільстві було штучно заниженим, а її 

правовий статус (поза межами шлюбних відносин) як такий не визнавався 

ще впродовж щонайменше тисячоліття.  

Уже в середині XVIII століття поступово почали утверджуватись ідеї 

рівності серед просвітницької інтелігенції. Так, англійський мислитель 

Д. Локк у своїй праці «Два трактати про правління» значне місце відвів 

проблемі батьківської влади, яку він найменував родинним правом. А це 

означає, що влада належить також і матері [5, с. 291-292].  

Філософ Жан-Жак Руссо більш прямо висловив свій погляд на 

рівність обох статей. У своїх працях він проголосив принцип 

рівноправності чоловіка і жінки: «У всьому, що не стосується статі, жінка 

рівна з чоловіком» [6, с. 267-268], хоча водночас і акцентував увагу на 

тому, що жінка повинна «віддаватися господарству і піклуватися про свою 

сім’ю», піклуватися про чоловіка і дітей і «робити їх життя легким і 

відрадним» [7, с. 555-558].  

Таким чином, можна вести мову, принаймні, про закріплення 

декларативного характеру рівності чоловіка і жінки, де останній 

відводилася своя роль у суспільстві та сімейних обов’язках.  

У ХХ столітті М.С. Грушевський відстоював ідеї руху жінок за 

отримання ними якісної освіти та закріплення за ними прав і свобод на 

публічну діяльність. Перевагою реалізації соціалістичної ідеї після подій 

жовтня 1917 року стало піднесення на політичний, державний та 

конституційний рівень проблеми рівності статей, відміна законів, що 

обмежували правовий статус жінки, законодавче закріплення рівних прав і 

обов’язків жінок і чоловіків, надання цій проблемі міжнародного 

політичного звучання. Перша українська Конституція радянської доби 
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була прийнята III Всеукраїнським з’їздом Рад 10 березня 1919 року. За 

своїм змістом Конституцію 1919 року варто характеризувати як 

антифеодальну, антикріпосницьку, оскільки вона була повністю пронизана 

ідеєю боротьби з експлуатацією. Тому положення рівності статей, що були 

закріплені у декількох конституційних нормах, мали сувору ідеологічну 

спрямованість [1, с. 43]. 

Такий підхід спостерігається впродовж усієї радянської доби, де у 

пошані був образ матері-трудівниці. Конституція УРСР 1978 року, як і 

попередня Конституція 1937 року, передбачала, що жінка, так само як і 

чоловік, зобов’язана була працювати (ст. 58). Праця вважалася обов’язком 

і справою честі. Роль матері-трудівниці ідеологічно підтримувалася 

радянською пресою, партійними документами і була забезпечена 

державною системою, яка дозволяла поєднувати роботу з материнством [1, 

с. 51].  

При цьому згідно з трудовим та соціальним законодавством 

соціальне забезпечення материнства стосувалися винятково жінок, а на 

чоловіків воно не поширювалося у контексті батьківства. Проте норми 

трудового та соціального законодавства стосувалися саме тих категорій 

працівників жіночої статі, котрі трудилися на користь народного 

господарства або ж були залучені до навчання з відривом від виробництва. 

З метою детального розгляду зазначеної проблематики у сучасних 

реаліях варто визначити, що ж включає в себе загальна категорія 

«соціальний захист». Розмаїття доктринальних підходів підкреслює 

актуальність застосування цього терміна при розгляді інших, тісно 

пов’язаних категорій, в тому числі соціального захисту жінок. 

Як вважає М.М. Чорна, «соціальний захист у широкому значенні 

цього терміна є окремою ланкою суспільних відносин, сформованих у 

державно організованому суспільстві з метою забезпечення достатніх 

можливостей особи для її всебічного розвитку та нормальної 

життєдіяльності» [8, c. 152]. 
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Відповідно, у вузькому значенні дане поняття зазвичай визначається 

як сукупність економічних, політичних, правових та інших факторів, які 

зумовлюють становище людини в суспільстві. 

Так, науковець І.М. Сирота трактує соціальний захист як функцію 

держави, яка піклується про матеріальне забезпечення непрацездатних 

громадян [9, с. 9]. 

Однак на сучасному етапі навряд чи можна визначати соціальний 

захист як функцію винятково держави, адже практика забезпечення прав 

осіб в Україні свідчить про те, що саме недержавні та громадські інституції 

є основною рушійною силою у даному аспекті. 

У свою чергу, О.Ю. Єрмоловська тлумачить соціальний захист як 

фактор стабілізації життєвого рівня населення в умовах трансформаційної 

економіки [10]. 

Безперечно, державний апарат має у своєму розпорядженні 

найголовніші інструменти впливу на соціальне становище особи у 

суспільстві, основними з яких є державна політика зайнятості, соціальних 

виплат (пенсій, різних видів державного фінансування на користь 

незахищених верств населення). Однак, на наш погляд, доцільно вказати і 

на роль стимулюючих та превентивних заходів, яким зазвичай 

приділяється найбільше уваги саме з боку громадянського суспільства. 

У «The Encyclopedia Americana» зазначається: «Соціальний захист у 

загальному розумінні цього поняття означає безпеку й свободу від страху, 

спрямовані на суспільство як на групи взаємопов’язаних та залежних одне 

від одного людей» [11]. 

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 
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первинність щодо розвитку всіх інших складових цивілізованого та 

розвинутого суспільства.  

Таким чином, спираючись на визначення, які вже надавалися в 

науковій літературі, але враховуючи сучасні тенденції соціального захисту 

населення в Україні, пропонуємо таке визначення вищезазначеного 

терміна: «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». 

Вивчаючи різноманіття існуючих підходів та поглядів на структуру 

державної системи соціального захисту населення, окремими науковцями 

було зроблено висновок, що вагомими її соціальними структурними 

елементами є: допомога, гарантії, страхування та послуги [12, с. 135]. 

Допомога полягає в передбаченні відповідним державним органом 

дотацій на соціальний захист населення. Такі матеріальні виплати повинні 

відповідати загальному рівню життя населення в державі, розміру 

прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. 

Гарантії включають у себе систему загальних засад, відповідно до 

яких має забезпечуватися соціальний захист населення. Такі гарантії 

повинні встановлюватися як на конституційному рівні, так і на рівні 

підзаконних нормативних актів. Таким чином, вся подальша нормотворча 

діяльність у даній сфері має підпорядкуватися цій загальній системі 

гарантій.  

Звичайно, багато заходів державної політики покликані забезпечити 

належний рівень благополуччя населення. Наприклад, відповідно до 

законодавчої бази України загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування – це безпосередньо система визначених прав, обов’язків та 

гарантій, яка в подальшому надає соціальний захист [13]. 

До послуг у сфері соціального захисту належить діяльність 

соціальних служб, відповідних відомств, які покликані сприяти 
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забезпеченню прав і свобод окремих груп осіб, виконувати соціально 

значущі функції для матеріального та духовного благополуччя населення. 

Цікаво, що в розрахунку на одну особу соціальні видатки в Україні є 

одними з найнижчих порівняно з розвинутими країнами світу [14]. 

При дослідженні даного питання важливо зважати не лише на 

матеріальні фактори, такі як наповненість Державного бюджету, 

досконалість податкової та економічної системи, а й на організаційні та 

правові заходи, недостатня реалізація яких є основною причиною 

неправильного розподілу ресурсів та неврахування важливості державної 

підтримки незахищених верств населення. 

Причиною неналежного здійснення державними органами функції 

соціального захисту людини також є недостатня поінформованість осіб 

про можливості захисту їх прав, інституції, в які можна звернутися для 

того, щоб отримати хоча б незначну фінансову допомогу, заявити про 

порушення своїх прав.  

Забезпеченню населення належним рівнем доступу до можливостей 

отримання допомоги має сприяти насамперед діяльність засобів масової 

інформації. Йдеться, зокрема, про інтернет-ресурси, телебачення, 

національні газетні видання.  

З філософської точки зору, незважаючи на швидку діджиталізацію 

майже всіх сфер суспільного життя, розвиток в галузі ІТ, більшість 

суспільних проблем залишаються такими ж як і століття тому, а саме: 

бідність, слабке пенсійне забезпечення, утиски прав жінок щодо 

матеріального забезпечення, доступу до багатьох професій. 

Наступна категорія, яку необхідно розглянути для цілей наведеного 

дослідження, – «жінка як об’єкт соціального захисту». 

Фемінізація бідності є однією з актуальних глобальних проблем, 

пошуки ефективних шляхів вирішення якої тривають. Саме жінки разом із 

дітьми становлять абсолютну більшість серед тих, хто страждає від 



 

 

48 

наслідків воєнних конфліктів, хто потерпає від різних видів насильства, 

включаючи його прояви в приватному житті, сім’ї [15, с. 27]. 

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. 

Достатньо влучним є лаконічний вислів менеджера проєктів ГО 

«Ліга захисту прав жінок» Ольги Коваль: «Захист прав жінок – це та мета, 

заради якої потрібно працювати щоденно» [16].  

В історичному аспекті підхід до прав жінок щоразу змінювався, 

однак більшість проблем залишилися актуальними, незважаючи на зміни в 

нормативних актах. У цьому аспекті змін потребує насамперед 

правосвідомість та правова культура більшості населення. 

У юридичній доктрині під правами жінок розуміють правові 

можливості, проголошені в Конституції держави та міжнародно-правових 

документах з прав жінок, необхідні для її існування і розвитку, що дозволить 

жінці обирати той чи інший вид своєї поведінки, користуватися рівними з 

чоловіками можливостями у громадсько-політичній і культурній діяльності, у 

здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї, а також 

користуватися спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, 

при встановленні пенсійних пільг, поєднувати працю з материнством, 

правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і 

дитинства [17, с. 28]. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків» № 2866-15 від 08.09.2005 рівні 

можливості жінок і чоловіків – це рівні умови для реалізації рівних прав 

жінок і чоловіків [18]. 

Наявність у сучасному суспільстві таких проблем, як домашнє 

насильство, дискримінація професійних прав, збільшення кількості жінок, 
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постраждалих внаслідок воєнного конфлікту та геополітичної ситуації в 

Україні, змушує звернути особливу увагу саме на жінку як особливого 

об’єкта соціального захисту. 

На сучасному етапі гендерна рівність є однією з цілей ООН  щодо 

сталого розвитку людства до 2030 року. Країни Європи сьогодні 

пришвидшеними темпами переводять у практичну площину давно 

задекларовані положення стосовно розширення можливостей жінок. Їхня 

рівна участь в усіх сферах життя суспільства є одним з найголовніших 

чинників економічного та соціального розвитку. Наприклад, у багатьох 

країнах Європи жінки займають численні урядові посади, а також 

досягнуто паритетне представництво чоловіків і жінок у парламентах [19, 

с. 5-6].  

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.  

Такий підхід розглядається як процес оцінки будь-якого планового 

заходу, зокрема законодавства, стратегій і програм в усіх сферах і на всіх 

рівнях з точки зору його впливу на жінок та чоловіків. Дана теорія 

ґрунтується на тому, що інтереси і досвід жінок, так само як і чоловіків, є 

невід’ємним критерієм у процесі розробки загальної концепції, здійснення 
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моніторингу й оцінки напрямків державної політики в політичній, 

економічній і суспільній сферах для того, щоб жінки і чоловіки могли 

одержувати рівну вигоду, а нерівність була викоренена.  

Гендерна рівність стає предметом розгляду в усіх державних 

програмах і стратегічних напрямах розвитку суспільства. Крім того, 

включення гендерного фактора до усіх напрямів державної політики 

сприяє врахуванню інтересів обох статей як повноправних учасників 

процесу розвитку. Застосування гендерних аспектів (від підвищення 

поінформованості в базових гендерних питаннях до всебічних 

цілеспрямованих гендерних програм) залежатиме від специфічних 

недоліків і пріоритетів, виявлених у процесі оцінювання ситуації з 

урахуванням гендерних факторів  [20]. 

Незмінною залишається проблема так званого гендерного насильства 

та забезпечення рівних прав жінок та чоловіків. Зазвичай у даному 

контексті йдеться про чоловіків, які вчиняють протиправні дії проти 

протилежної статі, як «агресорів». Неможливо не згадати і про нерівні 

можливості на ринку праці, які часто фактично створюються 

роботодавцями, незважаючи на декларативні засади нормативних актів, 

покликаних гарантувати рівні права незалежно від статі. 

Водночас залучення жінки-матері в суспільне виробництво суттєво 

загострює суперечність між сімейними і виробничими обов’язками жінки 

як трудівниці і сім’янина. У цьому зв’язку важливим завданням соціальної 

політики з регулювання сімейно-шлюбних відносин є створення умов для 

того, щоб дедалі більша кількість жінок мала можливість концентрувати 

свою увагу на вирішенні сімейних проблем [21, с. 203].  

На наш погляд, у контексті соціального захисту жінок доцільно вести 

мову насамперед про захист материнства та охорону дитинства в Україні, 

адже це саме та складова, вплив на яку державних інституцій досить 

вагомий.  
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Якщо питання гендерної рівності вирішується шляхом розвіювання 

соціальних стереотипів, що є неминучим у зв’язку із стрімким розвитком 

технологій та інформаційного суспільства, то захист материнства 

неможливий без належної матеріальної допомоги з боку держави, 

здійснення нагляду соціальними службами та іншими уповноваженими 

державними установами. 

Відповідно до пункту 5 статті 11 Закону України «Про соціальний 

і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» № 2011-12 від 

20.12.1991 військовослужбовці-жінки користуються всіма пільгами, 

передбаченими законодавством з питань соціального захисту жінок, 

охорони материнства і дитинства [22]. 

Таке формулювання законодавчої норми є надзвичайно важливим, 

адже воно підкреслює особливий статус жінки, що зумовлюється 

насамперед її незвичайною соціальною роллю, – «виконання функцій 

військовослужбовця». Однак, на наш погляд, це правило 

підпорядковується загальним основоположним принципам захисту прав 

людини, а не ставить акцент на ознаці статі.  

Тому варто погодитися із сучасними науковцями, які вважають, що 

права жінок – це неподобство. Ви часто чуєте про права чоловіків? Є 

просто права людини – і крапка. Саме формулювання «права жінок» – це 

певна цивілізаційна поблажка. Всі люди рівні, всі люди вільні, і це 

нормальна постановка питання [23]. 

Саме тому при визначенні будь-яких термінів, що стосуються 

соціального захисту жінок або обумовлюються ним, недоцільно 

акцентувати увагу на рівні забезпечення прав чоловіків або спиратися на 

інші фактори, які прямо не стосуються тих інструментів, якими загалом 

може володіти державний апарат, аби покращити становище особи в 

суспільстві. 

Враховуючи вищенаведене, можна сформувати наступне визначення 

терміна «соціальний захист жінок»: «Соціальний захист жінок – це 
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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 передбачають 

особливе поєднання соціальних ролей жінки у конкретному 

соціокультурному вимірі». 

Отже, особлива роль жінки у суспільстві пов’язана із 

різноманітністю її соціальних ролей, необхідністю гарантування прав 

матері та дитини в державі. Стверджувати про права жінки – це означає 

стверджувати про права людини загалом, відсутність будь-яких 

дискримінаційних проявів у суспільстві, забезпечення матеріальної 

підтримки з боку держави.  

І дійсно, сьогодні ми не маємо необхідності говорити про «слабку» 

стать, оскільки існують широкі можливості для розвитку жінок у сфері 

бізнесу, науки, мистецтва та й у війни сьогодні, на жаль, «жіноче 

обличчя». Однак із збільшенням таких ролей, збільшуються і вимоги до 

правового та організаційного забезпечення благополуччя жінок з боку 

повсякденної діяльності державних інституцій та законотворчої діяльності. 

У статті 46 Конституції України зазначено, що громадяни України 

мають право на соціальний захист [24]. Серед усіх існуючих категорій 

громадян,  які є суб’єктами соціального захисту, особливої уваги 

заслуговують жінки. Питання забезпечення їх прав у випадку настання 

соціального ризику завжди було досить актуальним, особливо сьогодні, 

коли державна політика спрямована на забезпечення гендерної рівності в 

усіх сферах людської діяльності.  

Актуальність дослідження правових ознак соціального захисту саме 

жінок зумовлена наявністю в суспільстві гострого питання гендерної 

нерівності, проблемою існування насилля в родинах та утиску прав жінок.  
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Нормативною базою для здійснення правового регулювання 

соціального захисту жінок зокрема та населення в цілому є такі 

нормативно-правові акти: Закон України «Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 № 2017-ІІІ [25]; 

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII [22]; Закон України «Про 

охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ [26]; Закон України «Про 

соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII [27] та інші.  

Таким чином, аналіз українського законодавства щодо питання 

соціального забезпечення жінок дає змогу відокремити його ознаки. Варто 

зауважити, що існує кілька критеріїв класифікації цих ознак, зокрема: 

          – за професійною приналежністю; 

          – за групами соціального ризику; 

          – за фізіологічними особливостями жіночого організму.  

Відповідно до першого критерію класифікації соціальний захист 

жінок поділяється на такі види: соціальний захист жінок-суддів соціальний 

захист жінок-поліцейських, соціальний захист жінок-військовослужбовців, 

соціальний захист жінок, які працюють у сфері медичних/освітніх послуг, 

соціальний захист жінок, котрі працюють на шкідливих роботах, 

наприклад, на хімічному виробництві.  

Головним недоліком такої класифікації є те, що вона охоплює не усіх 

жінок, а лише тих, які працюють в одній з вищезазначених сфер. Однак 

варто зауважити, що існують такі соціальні ризики, як безробіття або ж 

літній вік, – умови, за яких жінка не працює, але потребує соціального 

захисту. 

Класифікація за групами соціального ризиків є більш широкою і 

включає у себе абсолютно усіх прецеденти, наприклад, втрата 

працездатності, особливості професійної діяльності [28, с. 273], наявність 

невиліковної хвороби тощо. Попри це, значним недоліком такої 
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класифікації є відсутність врахування особливостей жіночої фізіології, що, 

власне, і відрізняє жінок від інших суб’єктів соціального захисту.  

На нашу думку, найбільш оптимальним варіантом класифікації ознак 

соціального захисту жінок є їх поділ на загальні та спеціальні ознаки. 

Загальні ознаки соціального забезпечення жінок враховують їх професійну 

діяльність та усі можливі групи соціальних ризиків загалом.  

Під ці ознаки потрапляють такі категорії жінок, як жінки-

військовослужбовці, безробітні жінки, жінки, які мають вроджену 

інвалідність, жінки, котрі працюють у правоохоронній сфері (судді, 

поліцейські, слідчі тощо).  

Для спеціальних ознак притаманне саме врахування особливостей 

фізіології жіночого організму. Спеціальні ознаки характеризують таких 

суб’єктів права соціального захисту, як вагітні жінки та жінки-матері, у 

тому числі неповнолітні матері, матері-одиначки та жінки з почесним 

званням «Мати-героїня».  

Правові ознаки соціального захисту жінок ґрунтуються на 

класифікації категорій жінок-суб’єктів права соціального захисту. 

Оскільки серед категорій виокремлюють загальну і спеціальну, то таку ж 

диференціацію мають відповідні ознаки.  

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. 

Згідно із положеннями нашої Конституції Україна є соціальною 

державою (ст. 1 Конституції України), а людина у ній визнається 

найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України). Це означає, 
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що політика нашої держави спрямована на забезпечення прав, свобод та 

законних інтересів людей, які у ній проживають. Для реалізації 

вищезазначених норм в Україні було запроваджено поняття соціального 

захисту та введено в дію відповідні нормативно-правові акти, котрі 

регулюють дане питання і забезпечують упровадження та функціонування 

соціального захисту населення.  

Потреба у соціальному захисті виникає за настання ризиків, тобто 

ситуації, за якої жінка України потребує допомоги (у зв’язку з втратою 

годувальника чи працездатності). Держава робить усе можливе для того 

щоб, компенсувати цю потребу та забезпечити її необхідним матеріальним 

благом (пенсією у разі втрати годувальника, житлом на пільгових умовах 

або іншим видом державного забезпечення, страховими виплатами, 

соціальною допомогою або доглядом тощо). У цьому, власне, і 

розкривається перша із вищезазначених ознак соціального захисту.  

Комплексний характер соціального захисту якнайкраще 

розкривається через чинне законодавство. Так, наприклад, у розділі V-A 

Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 

№ 2811-XII [29] регламентовано питання щодо допомоги на дітей 

одиноким матерям.  

Така допомога реалізується не лише через надання одного певного 

блага (грошових коштів), а й включає в себе допомогу при народженні 

дитини (ситуація, що склалася припадає саме на народження), допомогу по 

догляду за дитиною, податкові пільги, збереження робочого місця та інші 

види компенсації згідно з чинним законодавством. Як свідчить наведений 

приклад, соціальний захист передбачає сукупність дій з боку держави, 

спрямовану на покращення матеріального становища суб’єкта захисту, і 

полягає у наданні різних видів допомоги, у чому, власне, проявляється 

комплексність соціального захисту. 

Матеріальний характер соціального захисту простежується в усіх 

випадках його надання. Наприклад, якщо жінка є військовослужбовцем, то 
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відповідно до Закону України «Про соціальний захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» вона забезпечується житлом на 

пільгових умовах, отримує пільги на проїзд у громадському транспорті та 

інші матеріальні блага згідно з чинним законодавством. У випадку 

безробіття згідно з наказом Міністерства соціальної політики України 

«Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому 

числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької 

діяльності» від 09.07.2015 № 821/27266 [30] громадянин може отримати 

допомогу у формі виплати, безкоштовно пройти підвищення кваліфікації 

або перекваліфікацію, а також одержати інші матеріальні блага, що 

передбачені законом.  

Таким чином, обидва приклади вказують на те, що громадянин за 

настання соціального ризику отримує саме матеріальну допомогу від 

держави у максимально можливих формах. Варто зауважити, що таких 

прикладів існує безліч. Це, у свою чергу, ще раз підтверджує, що 

соціальний захист населення з боку держави полягає у наданні 

матеріальних благ, які спрямовані на компенсацію втрат, зумовлених 

настанням соціального ризику. 

Сучасний розвиток права соціального захисту жінок можна 

охарактеризувати такими спеціальними ознаками: 

            – пріоритетний напрям соціального захисту жінок – охорона 

материнства; 

           – соціальний захист жінок спрямований  на зменшення кількості 

жертв домашнього насильства. 

Динаміка основних демографічних показників має досить негативну 

тенденцію, оскільки чітко простежується підвищення рівня смертності та 

зниження народжуваності (якщо за період січня-травня 2018 року 

смертність складала 254,2 тис. осіб, а народжуваність – 137,8 тис. осіб, то 

за цей же період 2019 року смертність зросла до 260,9 тис. осіб, а 

народжуваність впала до 126,7 тис. осіб) [31].  З метою подолання 
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негативних демографічних проявів у державі вносяться зміни в 

законодавство, спрямовані на забезпечення пріоритетності материнства 

над іншими сферами діяльності. Відповідно до чинного трудового 

законодавства, зокрема ст. 184 Кодексу законів про працю, звільнення 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких 

матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-

інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не 

допускається [32].  

Отже, норми зазначеної статті забезпечують збереження робочого 

місця для вагітних жінок або жінок, котрі мають дітей. Деякі жінки 

віддають перевагу саме кар’єрі, а не сім’ї через загрозу звільнення, тому це 

положення законодавства забезпечує соціальний  захист жінок від 

звільнення з боку роботодавця у період вагітності або догляду за дитиною, 

що є яскравим прикладом пріоритету материнства над сферою трудової 

діяльності. 

Ще одна тенденція, якою можна охарактеризувати соціальний захист 

жінок, є тенденція до розв’язання проблеми домашнього насильства. Її 

реалізація має комплексний характер, тому змін зазнає не лише 

законодавство, що спрямоване на врегулювання питання соціального 

забезпечення, але й інші галузі права, наприклад, кримінальне 

законодавство, яке було доповнене ст. 126-1, що передбачає 

відповідальність за домашнє насильство (ст. 1261 Кримінального кодексу 

України від 05.04.2001 № 2341-III) [33].  

Соціальний захист жінок від домашнього насильства – це специфічна 

сфера захисту і чи не єдиний його (соціального захисту) вид, який включає 

в себе не лише матеріальне, але й психологічне забезпечення. Відповідно 

до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

від 07.12.2017 № 2229-VIII в Україні почали створюватися центри сім’ї, де 

жінка (разом з дітьми), яка є жертвою домашнього насильства, може 
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отримати притулок, а також інформаційні, соціально-педагогічні, 

юридичні та психологічні консультаційні послуги тощо. 

Підсумовуючи усе вищесказане, зауважимо, 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. Таким чином, проблематика питання ознак соціального захисту 

жінок є досить актуальною і важливою для досконалого вивчення 

особливостей чинного законодавства у цьому питанні. 

  

 

1.2 Переваги та недоліки сучасного стану правового 

регулювання соціального захисту жінок в Україні 

Статтею 3 Конституції України [34] проголошено, що людина, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в 

Україні найвищою цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а держава, у свою 

чергу, відповідає перед людиною за свою діяльність. Основні права та 

свободи людини, у тому числі соціальні, не лише визнаються державою, 

але й захищаються нею. Тому діяльність держави щодо соціального 

захисту її громадян незалежно від статі, раси, кольору шкіри, гендерної 

ідентичності чи сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших 

переконань, походження, віку чи стану здоров’я є її обов’язком.  

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 
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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, існує розрив в оплаті праці, обумовлений 

вищезазначеними, у тому числі, анатомо-фізіологічними особливостями.  

Також 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. У нашій державі 

активно впроваджуються реформи, спрямовані на підвищення рівня 

соціальної захищеності жінок, проте і на сьогодні 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. 

У процесі зазначеного дослідження необхідно виконати наступні 

завдання:  

1) визначити поняття «соціальний захист жінок в Україні»;  

2) встановити, які нормативно-правові акти урегульовують 

соціальний захист жінок в Україні на даному етапі;  

3) з’ясувати специфіку кожного із них;  
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4) зробити висновок стосовно переваг та недоліків сучасного стану 

правового регулювання соціального захисту жінок в Україні. 

У науковій літературі велику кількість праць присвячено питанням 

гендерної рівності. Водночас питання додаткових гарантій, які передбачені 

чинним законодавством для жінок у зв’язку із їхніми анатомо-

фізіологічними особливостями, переважно залишаються поза увагою 

науковців. Окремі аспекти правового регулювання соціального захисту 

жінок в Україні досліджували такі науковці, як В.А. Багрій, М.М. Грекова, 

К.К. Дайнеко, О.Р. Дашковська, М.І. Іншин, С.П. Ковалевич, Д.М. 

Кравцов, К.Б. Левченко, Л.В. Леонтьєва, А.С. Олійник, О.М. Руднєва, С.М. 

Сєргєєва, А.В. Слатвицька, О.О. Уварова, Г.О. Христова, К.І. Чижмарь, 

О.В. Яцух.  

Проте питання, пов’язані із правовим регулюванням соціального 

захисту жінок в Україні, розглядалися переважно на рівні аналітичних 

доповідей, тому наукова увага до даного питання на сучасному етапі є 

недостатньою, що і актуалізує необхідність встановлення переваг та 

недоліків сучасного стану правового регулювання соціального захисту 

жінок в Україні. 

Із змісту частини 1 статті 46 Конституції України [34] випливає, що 

соціальним захистом громадянина є його право 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. Тобто будь-який громадянин не 

залежно від статі має право на зазначені види соціального забезпечення у 

разі негативного впливу на нього різноманітних факторів соціального 

ризику. Схожим чином соціальний захист населення визначається і у 

енциклопедичних джерелах. Зокрема у Юридичній енциклопедії 

встановлено визначення поняття соціального захисту населення як системи 

економічних, правових, організаційних та інших заходів держави із 

забезпечення соціальних прав і гарантій громадян, дія яких спрямована на 
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турботу держави та суспільства про громадян, яким потрібна допомога у 

зв’язку з віком, станом здоров’я, соціальним становищем, недостатнім 

забезпеченням засобами існування тощо [35, с. 558].  

Але наведені дефініції не враховують те, що окремі категорії 

населення потребують соціального захисту не лише через втрату 

можливостей самостійно та повноцінно забезпечувати своє існування, а і 

внаслідок виникнення об’єктивної необхідності у додатковому 

соціальному захисті з боку держави. До таких категорій населення можна 

віднести осіб, які проходять службу від імені та в інтересах держави 

(державні службовці, військовослужбовці, поліцейські, судді, прокурори, 

працівники дипломатичної служби). До таких «особливих» категорій 

населення варто зарахувати і жінок.  

У науковій літературі нашої держави у рамках соціального захисту 

жінок розглядаються питання, пов’язані із материнством, додатковими 

гарантіями права на медичну допомогу і охорону здоров’я [36, с. 572], а 

також специфічних прав на належні, безпечні і здорові умови праці [37, с. 

233].  

У зв’язку із анатомо-фізіологічними особливостями організму жінки 

позбавлені можливості здійснювати трудову діяльність в окремих сферах 

нарівні із чоловіками. У період реалізації біологічної функції материнства 

жінки мають бути захищені від звільнення з роботи, не можуть піддаватися 

дискримінації при працевлаштуванні на підставі вагітності або відпустки у 

зв’язку вагітністю і пологами та повинні мати рівні із чоловіками 

можливості у побудові своєї кар’єри. 

Отже, зазначимо, що соціальний захист жінок полягає у закріпленні 

в чинному законодавстві системи економічних, правових, організаційних 

та інших заходів забезпечення соціальних прав і гарантій, спрямованих на 

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

фізіологічними особливостями жіночого організму. 

Першим нормативно-правовим актом, який варто проаналізувати у 

контексті сучасного стану правового регулювання соціального захисту 

жінок в Україні, є Конституція України [34]. Статтею 24 Основного Закону 

передбачено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 

рівними перед законом, і при цьому не може бути привілеїв чи обмежень 

за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Із формулювання 

даної норми може виникнути неоднозначне розуміння щодо того, 

наскільки наділення жінок додатковими гарантіями соціального захисту 

відповідає рівності конституційних прав за ознаками статі. Проте у цій же 

статті законодавець здійснив уточнення стосовно того, що рівність прав 

жінки і чоловіка забезпечується, у тому числі, і спеціальними заходами 

щодо охорони праці і здоров’я жінок, створенням умов, які дають жінкам 

можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, 

матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, 

включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним 

жінкам і матерям. Іншою нормою Конституції України [34], яка має 

важливе значення для встановлення гарантій соціального захисту жінок в 

Україні, є стаття 43,  у якій встановлена заборона використання 

примусової праці, а також праці жінок на небезпечних для їхнього здоров’я 

роботах. 

Отже, аналізуючи норми Конституції України [34] у контексті 

правового регулювання соціального захисту жінок в Україні, зробимо  

наступні висновки щодо ролі даного нормативно-правового акта: 

1) недоліком Основного Закону є недостатньо досконале визначення 

поняття  «соціальний захист населення», у якому не враховано того, що 
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соціальний захист жінок не обов’язково має бути обумовлений втратою 

ними можливостей до самостійного забезпечення власного існування; 

2) серед позитивних аспектів відзначимо наступні: 

а) у нормах Конституції України чітко зазначено, що надання жінкам 

додаткових гарантій соціального захисту є інструментом забезпечення 

рівності їхніх прав із правами чоловіків; 

б) 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; 

в) закріплено заборону праці жінок на небезпечних для їхнього 

здоров’я роботах. 

Наступним нормативно-правовим актом, який встановлює гарантії 

соціального захисту жінок в Україні, є Кодекс законів про працю України 

[32].  

Перша гарантія соціального захисту жінок, на яку варто звернути 

увагу в рамках нашого дослідження, визначена у статті 26, згідно з якою 

для вагітних жінок та одиноких матерів, які мають дитину віком до 

чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, не встановлюється 

випробування при прийнятті на роботу. Це один із позитивних аспектів 

соціального захисту жінок, який полягає у тому, що при укладенні 

трудового договору жінки, поставлені у складні життєві обставини у 

зв’язку з материнством, не перевіряються на відповідність роботі, яка їм 

доручається. У такий спосіб жінкам гарантується працевлаштування, якщо 

вони володіють необхідними знаннями та навичками для заняття вакантної 

посади, а також вони не повинні витрачати час, сили та ресурси на 

проходження випробувань. 

Статтю 55 Кодексу законів про працю України [32] присвячено 

встановленню заборони залучення до роботи в нічний час вагітних жінок і 
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жінок, що мають дітей віком до трьох років. Положення даної норми дещо 

ширше розкриті у статті 176 цього нормативно-правового акта, згідно з 

якою  також заборонено залучати таких жінок до надурочних робіт, робіт у 

вихідні дні, направляти їх у відрядження. Виняток може бути лише один – 

дане правило не стосується тих галузей народного господарства, у яких це 

викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід. 

Близькою за змістом є стаття 63 Кодексу законів про працю України [32], 

яка передбачає заборону залучення до надурочних робіт вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до трьох років, а жінки, які мають дітей віком 

від трьох до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, можуть 

залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою. 

Статтею 56 Кодексу [32] передбачено, що на прохання вагітної 

жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з 

інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або 

здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного 

висновку, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний 

встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. 

Оплата праці у цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому 

часу або залежно від виробітку, і при цьому робота на умовах неповного 

робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав 

працівників. Іншими словами, у разі наявності в жінки у період догляду за 

дитиною чи хворим членом сім’ї бажання працювати на умовах неповного 

робочого дня, роботодавець має забезпечити таку можливість. 

Також згідно із статтею 82 Кодексу законів про працю України [32] 

до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, 

зараховується час роботи вагітних жінок, переведених на підставі 

медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу 

несприятливих виробничих факторів. 

Особливий науковий інтерес для дослідження переваг та недоліків 

сучасного стану правового регулювання соціального захисту жінок в 
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Україні являє глава XII Кодексу законів про працю України [32], зміст якої 

повністю присвячено правовому регулюванню праці жінок. 

Зокрема стаття 174 визначає заборону застосування праці жінок на 

важких роботах, на роботах із шкідливими або небезпечними умовами 

праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних 

робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню), на 

роботах, пов’язаних із  підійманням і переміщенням речей, маса яких 

перевищує встановлені для них граничні норми. Звернемо увагу на те, що 

для урегулювання питання робіт, на яких забороняється праця жінок, було 

прийнято спеціальний нормативно-правовий акт – Перелік важких робіт та 

робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

застосування праці жінок (ДНАОП 0.03-8.08-93) [38]. Звертаючись до 

переліку заборонених робіт, відзначимо роботи, пов’язані із 

металообробкою, будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи, 

гірничі роботи, геологорозвідувальні і топографогеодезичні роботи, 

буріння свердловин, видобуток нафти і газу і ряд інших груп професій. 

Прийняття такого нормативно-правового акта також віднесемо до переваг 

сучасного стану правового регулювання соціального захисту жінок в 

Україні. 

Також статті глави XII Кодексу законів про працю України [32] 

присвячено питанням обмеження праці жінок на роботах у нічний час; 

заборони залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох 

років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у 

відрядження; обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох 

до чотирнадцяти років або дітей з інвалідністю, до надурочних робіт і 

направлення їх у відрядження; переведення на легшу роботу вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; відпусток у зв’язку з 

вагітністю, пологами і по догляду за дитиною; приєднання щорічної 

відпустки до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; порядку 

надання відпустки по догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи; 
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відпустки жінкам, які усиновили дитину (дітей); додаткової відпустки 

жінкам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства 

підгрупи А I групи;  перерв для годування дитини; гарантій при прийнятті 

на роботу і заборони звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей; 

надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти 

років, путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і надання їм 

матеріальної допомоги; обслуговування матері на підприємствах, в 

організаціях. Кожна із перерахованих норм виступає окремою гарантією 

соціального захисту жінок. Жінки, у першу чергу, ті, які є матерями, 

претендують на полегшення умов праці, отримання додаткових перерв та 

відпусток, на отримання путівок та матеріальної допомоги, а також усіляке 

сприяння у реалізації ними своєї трудової функції. Проаналізувавши норми 

Кодексу законів про працю України [32], можемо зробити висновок, що 

даний нормативно-правовий акт відповідає усім тим гарантіям, які 

передбачив законодавець у Конституції України [34], тобто законодавство, 

яке урегульовує соціальний захист жінок в Україні, є належним чином 

узгодженим і являє собою єдину систему. 

Отже, Кодекс законів про працю України [32] у контексті правового 

регулювання соціального захисту жінок в Україні характеризується 

наступними позитивними та негативними аспектами: 

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 [39], 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 
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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 [34], знайшли своє 

відображення і в цьому Проєкті; 

2) серед позитивних аспектів Кодексу законів про працю України 

[32] 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. 

Наступний важливий для правового регулювання соціального 

захисту жінок в Україні нормативно-правовий акт – Закон України «Про 

відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР [40]. Роль даного нормативно-

правового акта полягає у тому, що у його статті 4 передбачені наступні 

соціальні відпустки для жінок:  

1)  відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (стаття 17);  

2) відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку (стаття 18);  

3) відпустка у зв’язку з усиновленням дитини (стаття 18-1);  

4) додаткова відпустка жінкам, які мають дітей або повнолітню 

дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (стаття 19). 

Звернемо увагу на те, що надання таких відпусток передбачено і 

положеннями Кодексу законів про працю України [32], а тому знову 
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зробимо висновок, що правове регулювання соціального захисту жінок в 

Україні здійснюється нормативно-правовими актами, об’єднаними в єдину 

систему.  

Також Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР 

[40] визначає ряд норм, які регламентують порядок надання кожної із 

вищенаведених відпусток та порядок їх фінансування. Наприклад, статтею 

17 передбачено, що на підставі медичного висновку жінкам надається 

оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю: до 

пологів – 70 календарних днів; після пологів – 56 календарних днів (70 

календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі 

ускладнення пологів), починаючи з дня пологів. А у статті 18 визначено, 

що після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за 

бажанням жінки їй надається відпустка по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку. При цьому підприємство за рахунок 

власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та 

відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої 

тривалості.  

Тобто роль Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 

504/96-ВР [40] полягає у тому, що в нормах даного нормативно-правового 

акта: 

– по-перше, визначається, які види соціальних відпусток можуть 

отримати жінки;  

– по-друге, розкривається, якою є тривалість соціальних відпусток та 

якими є умови їх отримання; 

– по-третє, встановлюються джерела фінансування відпусток для 

жінок. 

Також у контексті правового регулювання соціального захисту жінок 

в Україні варто відзначити ще ряд нормативно-правових актів: закони 

України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI [41], «Про 

охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [26], «Про державну допомогу 
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сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII [29] та «Про державні нагороди 

України» від 16.03.2000 № 1549-III [42]. 

Так, у статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 

05.07.2012 № 5067-VI [41] визначено, що до категорій громадян, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать жінки, які 

мають на утриманні дитину (дітей) віком до шести років; жінки, які 

виховують без іншого з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з 

інвалідністю; жінки, які самостійно утримують особу з інвалідністю з 

дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи 

(незалежно від причини інвалідності). У свою чергу, в статті 10 Закону 

України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [26] встановлено 

заборону застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із 

шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім 

деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, пов’язаних із 

санітарним та побутовим обслуговуванням), а також залучення жінок до 

підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них 

граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими 

і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення 

важких речей, який затверджуються центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 

здоров’я (у даному контексті нами раніше згадувався Перелік важких робіт 

та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких 

забороняється застосування праці жінок (ДНАОП 0.03-8.08-93) [38]). 

Також у статті 10 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 

2694-XII [26] вказується, що праця вагітних жінок і жінок, які мають 

неповнолітню дитину, регулюється законодавством. Закон України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII [29] теж 

містить ряд статей, які забезпечують жінок гарантіями соціального 

захисту. Так, розділом ІІ цього Закону передбачено надання жінкам 

допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Розділ ІІІ присвячено 
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питанням регулювання надання допомоги жінкам при народженні дитини. 

У розділі ІІІ-А встановлено регламентацію надання допомоги при 

усиновленні дитини, а у розділі V закріплено право на допомогу на дітей, 

над якими встановлено опіку чи піклування. Також важливе значення для 

правового регулювання соціального захисту жінок в Україні мають 

положення розділу V-А, присвячені допомозі на дітей одиноким матерям. 

У свою чергу, Закон України «Про державні нагороди України» від 

16.03.2000 № 1549-III [42] встановлює почесне звання «Мати-героїня», за 

яке чинним законодавством передбачено різні пільги та допомоги. 

Таким чином, проаналізувавши чинний стан правового регулювання 

соціального захисту жінок в Україні, зробимо висновок, що він 

характеризується більшою кількістю позитивних аспектів, аніж 

негативних. Серед позитивних аспектів, а отже, переваг сучасного стану 

правового регулювання соціального захисту жінок в Україні, відзначимо 

наступні: 

– по-перше, 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: 
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– по-перше, некоректне визначення сутності соціального захисту 

законодавцем, так як  в Основному Закон встановлено, що соціальний 

захист 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. 
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Висновки до Розділу 1 

 

1. 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. 

2. Надано наступне визначення терміна «соціальний захист жінок»: 

«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 

передбачають особливе поєднання соціальних ролей жінки у конкретному 

соціокультурному вимірі». 

3. 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; 
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        – за своїм змістом соціальний захист є матеріальним та спрямованим 

на компенсацію наслідків соціальних ризиків. 

4. Особлива роль жінки у суспільстві пов’язана із різноманітністю її 

соціальних ролей, необхідністю гарантування прав матері та дитини в 

державі. Стверджувати про права жінки – це означає стверджувати про 

права людини загалом, відсутність будь-яких дискримінаційних проявів у 

суспільстві, забезпечення матеріальної підтримки з боку держави. 

5. Аналіз українського законодавства щодо питання соціального 

забезпечення жінок дає змогу відокремити його ознаки. Варто зауважити, 

що існує кілька критеріїв класифікації цих ознак, зокрема: 

          – за професійною приналежністю; 

          – за групами соціального ризику; 

          – за фізіологічними особливостями жіночого організму.  

6. Сучасний розвиток права соціального захисту жінок можна 

охарактеризувати такими спеціальними ознаками: 

            – пріоритетний напрям соціального захисту жінок – охорона 

материнства; 

           – соціальний захист жінок спрямований  на зменшення кількості 

жертв домашнього насильства. 

7. 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. Таким чином, проблематика 

питання ознак соціального захисту жінок є досить актуальною і важливою 

для досконалого вивчення особливостей чинного законодавства у цьому 

питанні. 
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8. Соціальний захист жінок полягає у закріпленні в чинному 

законодавстві системи економічних, правових, організаційних та інших 

заходів забезпечення соціальних прав і гарантій, спрямованих на 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. 

9. Проаналізувавши чинний стан правового регулювання соціального 

захисту жінок в Україні, зробимо висновок, що він характеризується 

більшою кількістю позитивних аспектів, аніж негативних. Серед 

позитивних аспектів, а отже, переваг сучасного стану правового 

регулювання соціального захисту жінок в Україні, відзначимо наступні: 

– по-перше, 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. 

10. 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 
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захист 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. 
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Розділ 2 

Мета, завдання, функції, принципи та гарантії соціального 

захисту прав жінок в Україні 

 

2.1 Мета і завдання соціального захисту жінок в Україні 

 

Соціальний захист жінок є важливою частиною  політики держави, 

яка відповідальна за добробут, розвиток і безпеку своїх громадян, у тому 

числі і жінок. З’ясування мети цього правового інституту набуває 

особливої актуальності у складних умовах сьогодення, адже соціальний 

захист жінок –  це засіб збереження стабільності та злагоди в суспільстві, 

що трансформується, інструмент, за допомогою якого держава може 

впливати на життя людей, отримувати підтримку урядового курсу. 

Водночас мета соціального захисту жінок визначає чіткі орієнтири 

такого урядового курсу та спрямованості державної політики у даній 

сфері. Враховуючи недостатню наукову розробку даного питання, можемо 

стверджувати про очевидну актуальність самого дослідження, оскільки без 

прогнозування та очікування конкретного результату, якого держава бажає 

досягти, запроваджуючи окремий правовий інститут, неможливо 

сформувати належне правове регулювання, яке дозволить досягати 

відповідних цілей. Продовження переходу до ринкової економіки та 

відповідна зміна орієнтирів соціального захисту відповідно до нових 

реалій функціонування суспільства та участі в даному процесі держави 

потребує ґрунтовних наукових досліджень, які дозволять здійснювати 

більш дієві кроки по імплементації необхідних заходів для досягнення 

поставлених цілей. 

Водночас вивчення завдань соціального захисту жінок дозволить 

проаналізувати конкретний вплив на суспільні відносини запровадження 

соціального захисту жінок, що дасть можливість державі обрати найбільш 
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ефективні засоби даного правового інституту з метою цілеспрямованого та 

швидкого досягнення поставленої мети. 

Мета і завдання соціального захисту жінок не були досліджені на 

науковому рівні, однак ці питання у межах соціального захисту загалом 

ґрунтовно розглядали такі учені:  В.Д. Бакуменко, О.О. Бєляєв, А.С. 

Бебело, О.Б. Березовська-Чміль, С.І Бичков, В.М. Геєць,  О.І. Головко-

Гавришева, В.А. Гошовська, М.І. Іншин, В.І. Кириленко, Л.Ф. Кривачук, 

В.В. Лаврухін,  Е.М. Лібанова, А.М. Михненко, В.В. Москаленко, О.М. 

Палій, Є.Г. Панченко, А.З. Підгорний, М.М. Руженський, В.А. 

Скуратівський,  В.І. Сацик, П.К. Ситник, Ю.П. Сурмін, В.П. Трощинський, 

І.Я. Чугунов, І.Д. Чиркіна, І.М. Шурма, Є.П. Яригіна. 

Метою є те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти [63, c. 683]. 

Очевидно, що системний аналіз соціального захисту жінок потребує 

встановлення його мети. Це безпосередньо відображає необхідність в 

існуванні даної правової категорії. Пізнання мети соціального захисту 

дозволить сформувати належне розуміння його сутності як системного 

утворення. Однак мета соціального захисту жінок не стала предметом 

широкого наукового інтересу вчених, отже, у цілях формування уявлення 

про дану категорію доцільним вважаємо звернення до більш загального 

поняття – «мета соціального захисту». 

Деякі дослідники відзначають, що мета соціального захисту є 

основною формою передбачуваного віддзеркалення його стану у 

майбутньому та включає у своєму змісті пізнавальні й проєктовані 

обставини. Завдяки пізнанню даної категорії можливе прогнозування 

майбутнього у відповідній сфері, що дозволяє створювати необхідний план 

для його досягнення. Процес перебудови мети відповідає в мисленні 

процесу практичної діяльності, слугуючи його ідеальним образом так само, 

як сама мета відображає результат цієї діяльності [64, с. 7]. Відзначимо, що 

мета соціального захисту жінок є своєрідною проекцією майбутнього у 

даній сфері, при цьому, на нашу думку, саме ідеального його образу, який, 
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упроваджуючи відповідний інститут, необхідно досягти. Завдяки чіткому 

визначенню мети можливо встановити необхідні засоби та способи її 

досягнення шляхом складання плану взаємопов’язаних дій. 

У науковому середовищі мета соціального захисту не знайшла 

однозначного розуміння. Так, наприклад, В.В. Москаленком вказується, 

що «мета соціального захисту полягає в тому, щоб, забезпечивши людям 

мінімально необхідний життєвий рівень, надати кожному можливості 

вільно розвиватися, реалізувати себе, свої здібності, гарантувати 

дотримання стабільності в суспільстві, соціальної солідарності, загального 

добробуту населення» [65, c. 43].  

Тобто 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.  

Подібний підхід також підтримує В.А. Скуратівський, вказуючи, що 

кінцевою метою соціального захисту є надання кожному членові 

суспільства незалежно від соціального походження, національної або 

расової належності можливості вільно розвиватися, реалізовувати свої 

здібності [66, с. 92]. У свою чергу, В.М. Геєць називає це основною метою 

соціального захисту [67, с. 386].  

Відзначимо, що відповідний підхід вчених не містить певного 

системоутворюючого значення для встановлення мети, фактично 

використовуючи більш абстрактне розуміння наявності у осіб, на яких 

поширюється соціальний захист, можливості вільного розвитку та 

самореалізації. Відповідні уявлення про соціальний захист позбавлені 

розуміння предмета, досягнення чи забезпечення якого буде пов’язане із 

наданням особам вищевказаних можливостей.  
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Також відзначається, що основною метою соціального захисту 

населення держави є надання кожному членові суспільства незалежно від 

соціального походження, національної або расової належності можливості 

вільно розвиватися, реалізовувати свої здібності та забезпечувати потреби 

у необхідних послугах, що їх надають численні заклади громадського 

обслуговування населення та інші підрозділи соціальної сфери, а також 

гарантувати високий рівень життя [68, c. 132].  

Тобто не лише підкреслюється надання можливостей державою 

щодо розвитку осіб, реалізації їх здібностей, але й звертається увага на 

«гарантійну» сутність соціального захисту, тобто мета соціального захисту 

розглядається через формування гарантованого життєвого рівня особи, 

який дозволить їй належним чином існувати. Важливо, що автором було 

виділено не лише можливість розвитку та самореалізації особами, але і їх 

рівного доступу до громадського обслуговування. Вважаємо дану тезу 

справедливою, однак, на нашу думку, вона потребує корегування в частині 

обмеження, тобто встановлення мінімально необхідного рівня доступу до 

громадського обслуговування, який може бути гарантований з боку 

держави в якості встановлення соціального захисту.  

Розвиваючи наведену думку, вкажемо на позицію І.М. Шурми, який 

вважає що найважливіша мета соціального захисту населення в нашій 

державі – створення умов для вільного і всебічного розвитку особистості, 

для її гідного існування. Соціальний захист у державі повинен передбачати 

два взаємопов’язані напрями дій: надання громадянам рівних можливостей 

для забезпечення належного життя власною працею і підтримка 

недієздатних і соціально вразливих верств населення. Держава має 

виступати гарантом захищеності таких людей, брати на себе обов’язок 

щодо забезпечення умов для нормального життя, навчання, професійної 

підготовки, адаптації та інтеграції в соціальне середовище [69, c. 38].  

Таким чином, автор розуміє мету соціального захисту як наявність 

умов для вільного і всебічного розвитку, а також їх гарантування з боку 
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держави. Відзначимо, що дана позиція не вступає у суперечність із 

наведеними вище, оскільки цілком логічним є припущення, що рівень 

гарантованих умов відповідає мінімальному життєвому рівню осіб. 

Водночас саме розуміння гарантування умов може бути розтлумачено як у 

пасивному, так і в активному аспектах, тобто через надання особам певних 

пільг для підтримання рівня їх життя та в запровадженні рівних умов для 

їх активної участі в суспільному житті в контексті надання можливості 

своїми активними діями сприяти забезпеченню належного життєвого 

рівня. Даний висновок може відображати сутність соціального захисту 

жінок, що полягає у запровадженні рівних  з чоловіками умов для 

самореалізації, які враховують особливості жінок як соціальної групи.  

Через призму умов розглядає мету соціального захисту і 

Л.Ф. Кривачук, зазначаючи, що метою соціального захисту є створення  

соціально-економічних,  політико-правових,  організаційних  умов  та  

гарантій для фізичного, інтелектуального, культурного  розвитку дітей,  

забезпечення  й  захисту їх прав та законних інтересів [70, c. 45].  

Важливим, на нашу думку, є досить широке розуміння видів умов у 

контексті соціального захисту, створення яких повинно забезпечити 

належний рівень захисту. Крім цього, цікавою, з наукової точки зору, 

видається диференціація векторів розвитку соціально захищених осіб 

(фізичного, культурного, інтелектуального), а також виокремлення 

необхідності захисту прав та законних інтересів таких осіб. Останнє 

твердження видається логічним, якщо розглядати право на достатній 

рівень життя, що дозволяє прослідкувати тісний взаємозв’язок позиції Л.Ф. 

Кривачук із вищенаведеними розуміннями мети соціального захисту.  

Мета соціального захисту проявляється у визначенні даного поняття, 

розуміння якого висловлено В.В. Москаленком наступним чином: 

«Соціальний захист – це певний механізм, за допомогою якого досягається 

мінімальний життєвий рівень громадян, це система заходів і відповідних 

інститутів, призначених для забезпечення нормального існування людини, 
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підвищення рівня задоволення її соціальних потреб, якості життя та 

перспектив [65, c. 42].  

Таким чином, ціллю, яка повинна бути досягнута через встановлення 

соціального захисту, є мінімальний життєвий рівень, який дозволить 

забезпечити нормальне існування особи. Отже, наявність запровадженого 

відповідного правового інституту є гарантією особі рівня життя не 

гіршого, ніж мінімальний. При цьому вдало було виокремлено показники 

відповідного рівня життя, які розкриваються через задоволення соціальних 

потреб, якості життя та перспектив. Очевидно, що соціальні потреби, які 

задовольняються завдяки наявному соціальному захисту, є обмеженими, 

оскільки вони відповідають лише мінімальному рівню життя. При цьому 

відповідний рівень, як і поняття якості життя, визначаються на основі 

об’єктивної необхідності та можуть бути поступово підвищені.  

Є.П. Яригіна вказує, що основна мета соціального захисту 

працездатних членів сім’ї – створення умов, які дозволять кожному 

працівникові забезпечити себе і свою сім’ю, користуючись допомогою 

держави у вигляді сімейних надбавок [71, c. 17].  

Ми не можемо погодитись із відповідною позицією, оскільки її зміст 

є досить звуженим. Зміст мети соціального захисту зводиться лише до 

економічної складової відповідного правового інституту, який, на думку 

вченої, повинен допомогти особі у досягненні можливості забезпечити 

своє існування. Вважаємо, що соціальний захист загалом є більш 

системним явищем, тому зосередження уваги лише на економічній 

складовій мети є неправильним. 

Водночас В.А.  Скуратівський підкреслює, що соціальний захист – 

це комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих 

на захист добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних 

умовах [72, с. 104].  

Отже, основна мета соціального захисту, яку виділяє вчений, – 

досягнення добробуту членів суспільства. Подібну позицію відстоює і 
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М.М. Руженський, який вказує, що на противагу соціальній та економічній 

деградації людини слід ставити самореалізацію особистості та можливість 

вільно обирати вектор свого суспільного буття, отже, для кожної окремої 

країни основою метою соціального захисту населення є необхідність 

належного забезпечення добробуту її громадян. Вчений також зауважує, 

що наука не має у своєму розпорядженні загальновизнаної теорії 

добробуту, яка містить кількісні показники добробуту, котрі можливо було 

б використати на практиці. У зв’язку із цим вчені стикаються із складністю 

при дослідженні добробуту, яка є результатом одночасної належності 

категорії добробуту не лише до науки, але й до етики, оскільки відповідна 

теорія базується на ряді етичних постулатів [73, c. 124].  

Отже, під метою соціального захисту розуміють досить абстрактну 

категорію, яка з лінгвістичної точки зору обмежується матеріально-

побутовим забезпеченням та достатком [63, c. 324].  

Таким чином, ми можемо відзначити, що в даному випадку вчені 

досить вузько тлумачать мету соціального захисту, обмежуючи її лише 

матеріальними благами, які гарантує держава, впроваджуючи соціальний 

захист осіб. А це значить, що відповідний підхід не можна вважати 

прийнятним з огляду на глибокий зміст мети соціального захисту, який 

поширюється на широке коло правовідносин у сфері життєдіяльності 

особи.  

Дещо інший, водночас ще більш вузький підхід до визначення мети 

соціального захисту демонструє у своїй роботі В.А. Скуратівський, 

вказуючи, що основні цілі соціального захисту населення (коли 

середньодушовий сукупний дохід сім’ї нижче від прожиткового мінімуму) 

– надання матеріальної допомоги населенню в екстремальних умовах, 

сприяння адаптації соціально вразливих верств населення до умов 

ринкової економіки [74, с. 316].  

Тобто автор метою соціального захисту визначає не досягнення 

певних гарантій щодо мінімального рівня життя, що могло б відповідати 
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добробуту окремо взятої особи, а лише сам факт надання матеріальної 

допомоги. Цим самим він ототожнює один із засобів досягнення мети 

соціального захисту із самою метою відповідного правового інституту.  

Також метою соціального захисту населення називають підтримання 

стабільності у суспільстві, тобто попередження соціальної напруженості, 

що виникає у зв’язку з майновою, расовою, культурною, соціальною 

нерівністю, виявляється у страйках, актах громадянської непокори, 

сутичках між окремими групами населення [66, с. 93].  

Наведена позиція є досить цікавою з наукової точки зору, оскільки 

вона відображає окремі аспекти, на які соціальний захист має свій вплив. 

Відповідна наукова інтерпретація мети соціального захисту достатньо 

поширена. Так, С.І. Бичков зазначає, що кінцевою метою соціального 

захисту є надання кожному члену суспільства незалежно від соціального 

походження, національної або расової належності можливості вільно 

розвиватися, реалізувати свої здібності. Інша мета – підтримання 

стабільності в суспільстві, тобто попередження соціальної напруженості, 

яка виникає у зв’язку з майновою, расовою, культурною, соціальною 

нерівністю [75, c. 9].  

Проте ми не можемо погодитись із твердженням щодо підтримання 

стабільності у суспільстві та попередження соціальної напруженості, 

оскільки воно більше стосується функцій соціального захисту, які є 

похідними від загальної мети. Звертаємо увагу, що, на думку деяких 

учених, яку ми підтримуємо, метою є майбутній стан соціальної-

економічної системи, стан, до якого вона спрямовується, кінцевий 

результат, продукт, заради отримання якого система соціального захисту 

населення створюється  [73, c. 120].  

Таким чином, зниження соціальної напруженості, на нашу думку, не 

може вважатись метою запровадження соціального захисту, воно є 

похідним ефектом запровадження або ж однією із функцій, яку соціальний 

захист здійснює у суспільстві. Аналізуючи соціальний захист жінок, 
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відзначимо, що його мета полягає у забезпеченні можливості жінок до 

самореалізації нарівні з чоловіками, а не зняття напруженості між 

відповідними соціальними групами. 

Враховуючи те,  що реалізація соціальної політики стосовно будь-

якої категорії громадян неможлива без здійснення їх соціального захисту, а 

соціальний захист – важлива складова соціальної політики та необхідний 

елемент функціонування держави в умовах ринкової економіки [76, c. 5], 

для формування більш глибокого розуміння мети соціального захисту 

доцільно звернути увагу на дослідження мети соціальної політики в 

цілому, оскільки очевидно, що цілі даних інститутів у достатній мірі 

дотичні до формування належного та повного уявлення про них. 

Також відзначається, що кінцевою метою соціальної політики, крім 

поширеного в наукових джерелах забезпечення соціального прогресу 

суспільства та задоволення матеріальних і духовних потреб людини [77, 

с. 91], є і соціальна безпека [78, c. 141].  

Включення соціальної безпеки в розуміння мети соціального захисту 

є досить цікавим з наукової точки зору, однак потребує дослідження змісту 

даного поняття з метою підтвердження можливості відповідного 

трактування змісту наведеної мети.  

Рядом науковців соціальна безпека розглядається як стан 

життєдіяльності окремої особи та суспільства загалом, формування якого є 

завершеним та характеризується сталістю забезпечення соціальних умов з 

метою підтримання діяльності людини, а також як рівень соціальної 

захищеності, стійкості щодо впливу різноманітних соціально ризикових 

факторів [79, с. 654].  

Важливим моментом є визначення моменту сформованості 

соціальної безпеки, який впливає на її функціональний рівень. На нашу 

думку, соціальна безпека – це поняття, яке перебуває в постійному 

розвитку, тому факт формування відповідного стану не є статичним. У 
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даному випадку доцільно вести мову про сформований окремий рівень 

соціальної безпеки, який досягнений на даному часовому проміжку.  

Через стан життєдіяльності пояснює соціальну безпеку і П.І. 

Шевчук, який розуміє її як стан життєдіяльності, убезпечений комплексом 

організаційно-правових і економічних заходів, спрямованих на реалізацію 

соціальних інтересів, формування сприятливої демографічної ситуації, 

трансформацію трудових ресурсів відповідно до ринкових вимог [80, с. 

149].  

Водночас на противагу такому визначенню, У.Я. Садова трактує 

соціальну безпеку як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, 

популяції, спільності, спільноти, суспільства, держави, соціуму [81, с. 53]. 

Можемо відзначити змістову подібність відповідних позицій, оскільки, 

незважаючи на різний підхід до формулювання базової категорії, яка 

захищена, вектор відповідної захищеності спрямовується на інтереси 

особи. Водночас варто особливу увагу звернути на засоби, якими соціальна 

безпека може формуватись. Так, на думку науковців, соціальна безпека – 

це стан правової та інституціональної захищеності життєво важливих 

інтересів особи, громадянина, суспільства й держави від внутрішніх і 

зовнішніх ризиків і загроз [82, с. 34]; стан захищеності життєво важливих 

інтересів особи, популяції, спільності, спільноти, суспільства, держави, 

соціуму [81, с. 53].  

Цілком погоджуємось із даною позицією, оскільки нею вектори 

захищеності обмежуються правовими та інституціональними засобами. 

Відповідна думка є логічною з огляду на реальний вплив держави, яка є 

відповідальною за рівень соціального захисту населення, на рівень 

соціальної захищеності з використанням даних засобів. 

Враховуючи наведене, відзначимо, що попереднє припущення щодо 

дотичності мети соціальної політики та соціального захисту знайшло своє 

підтвердження у працях науковців, якими виокремлюється подібна за 

своїм змістом мета соціальної політики, спрямована на соціальний захист, 
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сутність якої була досліджена вище. Водночас різні підходи до визначення 

мети соціальної політики, так само як і соціального захисту, дають 

підстави вважати їх багатовекторними інститутами. Тобто метою 

соціального захисту через призму соціальної політики слід вважати стан 

правовідносин, який забезпечує належний рівень задоволення життєво 

необхідних інтересів осіб, що є тотожним поняттю соціальної безпеки. 

Отже мету соціального захисту доцільно розглядати як досягнення 

соціальної безпеки у суспільстві.  

Також відзначається, що метою соціальної політики є формування 

необхідних умов для сталого соціального розвитку та створення й 

ефективного існування соціальних відносин, всебічного розкриття, а також 

самореалізації людини в частині її творчого соціального потенціалу та 

сутнісних сил. При цьому метою відповідної політики є формування умов 

для задоволення особою її соціальних потреб та інтересів, освоєння 

цінностей, підтримки стабільності та соціальної стабільності суспільства, а 

також соціального прогресу [21, c. 64].  

Розглядаючи дане визначення, відзначимо, що воно розкриває більш 

широко мету соціальної політики, демонструючи її досягнення через 

різноманітні інструменти, які відповідна політика може використовувати. 

Водночас мета соціального захисту як складової соціальної політики  

вказує на необхідність гарантування наявності вищенаведених у дефініції 

цілей на мінімальному рівні.  

Узагальнюючи проведений аналіз, зазначимо, що доцільно згадати 

позицію М.М. Руженського, який вказав, що для уникнення неоднозначних 

тлумачень слід виходити з того, що мета соціального захисту має 

системний характер, бо її досягнення можливе за наявності та ефективного 

функціонування і розвитку всіх його складових, кожна з яких націлена на 

розв’язання конкретних завдань [73, c. 120].  

Вважаємо дану позицію цікавою для наукового аналізу, оскільки, 

враховуючи багатовекторність мети соціального захисту осіб, очевидно, 
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що дане поняття є досить складним та системним і повинно об’єднувати в 

собі різні за своєю природою та змістом частини. Зробити наведений 

висновок дозволяє різноплановість позицій щодо висвітлення мети 

соціального захисту. При цьому немає жодної вказівки на неправильний 

підхід того чи іншого автора, оскільки наведені думки, на наше 

переконання, цілком відповідають природі поставлених перед соціальним 

захистом цілей. Важливо також зазначити, що в контексті мети 

соціального захисту жінок вищезазначені аргументи будуть абсолютно 

релевантними, враховуючи їх спрямованість на окрему соціальну групу – 

жінок.  

Таким чином, доходимо висновку, що метою соціального захисту 

жінок є досягнення суспільними відносинами соціально безпечного стану, 

в якому створено умови для належного рівня задоволення життєво 

необхідних інтересів жінок для 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. 

Переходячи до завдань соціального захисту жінок, зауважимо, що з 

лінгвістичної точки зору термін «завдання» може розглядатись у двох 

значеннях: мета, до якої прагнуть, те, що хочуть здійснити; наперед 

визначений, запланований для виконання обсяг роботи, справа [63, c. 40]. 

Враховуючи наведене, зазначимо, що є можливість диференціювати 

завдання соціального захисту жінок на завдання широкого спрямування, 

які є цілями, до яких прагнуть при визначенні завдання, та завдання 

конкретного спрямування, тобто конкретні дії або обсяг запланованої 

роботи, за допомогою яких відповідні цілі можуть бути досягнуті. 

Питання завдань соціального захисту жінок не було досліджено на 

науковому рівні, тому з метою розкриття даної теми доцільно 
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проаналізувати наукові праці вчених щодо завдань соціального захисту 

загалом.  

Слід звернути увагу на влучну думку М.М. Руженського, який 

зазначив, що соціальний захист населення є обов’язковою частиною 

економічної системи, яка не утворюється самостійно. Соціальний захист 

неможливо механічно перенести з країн, які відрізняються за ідеологічним 

спрямуванням формування та розвитку економіки.  Важливим, на думку 

автора. є формування власної системи соціального захисту, ознаки якої 

притаманні ринковій економіці. Однак при цьому повинні бути 

максимально враховані потреби та інтереси окремих людей, що може 

забезпечити їх захист від соціально-економічної деградації та вплинути на 

формування соціально та політично стабільного суспільства. Основним 

завданням відповідної системи має стати обмеження та нейтралізація 

негативних і ризикових соціально-економічних явищ, які є характерними 

для ринкової економіки та сучасного етапу формування такої економіки на 

теренах постсоціалістичних країн [73, c. 5].  

У даному випадку особлива увага приділяється автором 

взаємопов’язаності процесів у межах суспільних відносин, які у процесі 

своєї дії можуть формувати явища негативного характеру. Саме з позиції 

уникнення впливу таких явищ на суб’єктів правовідносин можливо 

розглядати завдання соціального захисту, з чим ми не можемо не 

погодитись. Водночас важливим є розуміння поступового переходу до 

ринкової економіки, що спричиняє неможливість автоматичного 

запровадження соціального захисту, який притаманний такому виду 

економіки, без врахування особливостей та викликів перехідного періоду, 

що є обов’язковим з метою ефективного функціонування системи 

соціального захисту. 

О.Б. Березовська-Чміль такі негативні явища називає соціальними 

ризиками. Так, вчена вказує, що тісно пов’язаною із соціальним захистом є 

категорія соціального ризику, яка визначається як окремі умови людської 
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життєдіяльності, що вимагають соціального захисту. Отже, на думку 

вченої, основним завданням соціального захисту є усунення соціальних 

ризиків. Правовим підґрунтям кваліфікації таких обставин є законодавство 

щодо соціального захисту, яке, серед іншого, врегульовує питання 

соціального захисту від таких ризиків, як непрацездатність, безробіття 

(часткове безробіття), втрата годувальника та малозабезпеченість [83, c. 

155].  

Важливою для нашого дослідження дана позиція вченої є у двох 

аспектах: по-перше, вона дозволяє підтвердити думку щодо завдання 

соціального захисту, яке доцільно розглядати як усунення впливу на 

життєдіяльність суб’єктів правовідносин, зокрема жінок, негативних явищ 

та соціальних ризиків; по-друге, вчена досить влучно розкриває можливі 

види відповідних соціальних ризиків, відносячи до них непрацездатність, 

безробіття (часткове безробіття), втрату годувальника та 

малозабезпеченість, вказуючи при цьому на їх невичерпний перелік.  

В.В. Лаврухін стверджує, що основними завдання соціального 

захисту є забезпечення максимально можливої стабільності в соціально-

економічному стані людей; захист від чинників, що знижують життєвий 

рівень; створення умов, що дозволяють громадянам отримати робоче 

місце; формування сприятливих умов праці для найманих робітників; 

захист їх від негативних впливів виробництва; надання матеріальної 

допомоги тим, кому через об’єктивні обставини вона необхідна [84, c. 59].  

Очевидно, що всі перелічені завдання можуть бути об’єднані в одну 

категорію – «уникнення соціальних ризиків» – та спрямовані на їх 

подолання. При цьому завдання соціального захисту даної групи доцільно 

поділити на активні та пасивні. Так, до першої групи можемо віднести 

завдання щодо створення умов суб’єктам суспільних відносин, які 

дозволять їх долати соціальні ризики власними силами. До категорії 

пасивних можливо віднести надання прямих матеріальних допомог 

суб’єктам правовідносин, що потребує лише отримання статусу особи, яка 
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підпадає під дію соціального захисту, однак не потребує від неї окремих 

спеціальних активних дій з метою подолання ризику.  

А.З. Підгорний вказує, що «завдання соціального захисту населення 

реалізуються через систему конкретних форм соціального забезпечення і 

обслуговування населення, до якої належать: матеріальне забезпечення 

економічно активного населення шляхом соціального страхування на 

випадок безробіття і тимчасової непрацездатності; пенсійне забезпечення 

непрацездатного населення, яке має право на пенсію; матеріальна 

підтримка сімей із дітьми; соціальна допомога малозабезпеченим 

громадянам; соціальне обслуговування пенсіонерів, інвалідів і самотніх 

непрацездатних громадян у будинках-інтернатах і територіальних центрах 

соціального обслуговування, а також самотніх непрацездатних громадян 

відділеннями соціальної допомоги вдома; компенсації та пільги 

населенню, що потерпіло від техногенних, екологічних і природних 

катастроф; пільги й гарантії для осіб, які мають статус ветерана війни, 

праці та військової служби; підтримка рівня життя в умовах зростання 

споживчих цін шляхом періодичного підвищення мінімальних розмірів 

заробітної плати, пенсії, стипендії та грошової допомоги населенню з 

мінімальними доходами» [85, c. 270].  

Таким чином, автор через дослідження векторів регулювання норм у 

системі інституту соціального захисту вказує на види конкретних завдань 

даного інституту. Відзначимо, що вищенаведений перелік не є достатньо 

релевантним у межах нашого дослідження соціального захисту жінок, 

однак він дозволяє підтвердити попередній висновок про можливість 

диференціації завдань соціального захисту за ознакою активності, оскільки 

досліджувані автором завдання є нічим іншим, аніж видами матеріальної 

допомоги та умовами, які при використанні суб’єктами правовідносин 

можуть забезпечити їм уникнення соціальних ризиків.  

У науковій літературі також існує позиція, відповідно до якої 

проблеми соціального захисту розглядаються у контексті регулювання 
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матеріального добробуту населення, відповідно, одним з основних завдань 

соціального захисту є боротьба з бідністю [84, c. 82]. Ще одним завданням 

соціального захисту нами названий захист від чинників, що знижують 

життєвий рівень населення [84, c. 86].  

Відзначимо, що наведені завдання соціального захисту важливі з 

огляду на роль інституту соціального захисту в суспільстві, однак вони 

повністю поглинаються категорією боротьби із соціальними ризиками. У 

свою чергу, обидва наведені завдання цілком можуть бути піддані 

диференціації щодо конкретних завдань у межах більш загальних 

категорій на активні та пасивні в залежності від ролі суб’єкта суспільних 

правовідносин та необхідності його дій у процесі боротьби із негативними 

соціальними ризиками. 

І.Я. Чугунов також відзначає, що завдання соціального захисту 

полягає у підтримці стабільності доходів громадян, наданні рівного 

доступу до медичної допомоги та необхідних соціальних послуг. У країнах 

із розвиненою економікою соціальний захист розглядається як важлива 

складова державного регулювання економіки. Заходи фінансового 

забезпечення соціального захисту передусім спрямовані на поділ 

відповідальності у даній сфері між державою, соціальними партнерами та 

громадянами, створення тісного взаємозв’язку між встановленими 

гарантіями соціального захисту та реальними потребами громадян, пошук 

у разі необхідності нових джерел фінансування соціального захисту, а 

також встановлення більшої кількості можливостей, які можуть бути 

обрані в цілях формування соціальної захищеності. При цьому створення 

ефективного механізму соціального захисту, який дозволить гарантувати 

достатній рівень життя громадянам, є однозначно вкрай важливим [86, c. 

249].  

На нашу думку, гарантування гідного рівня життя кожному 

громадянинові, в тому числі жінкам, безпосередньо пов’язане із 

ефективністю застосування необхідних та належних засобів уникнення 
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соціальних ризиків відповідних суб’єктів суспільних правовідносин, Отже, 

виділене вченим завдання може належати до вищепроаналізованої 

об’єднуючої категорії завдань соціального захисту – боротьби із 

соціальними ризиками. У свою чергу, досить цікавим, із наукової точки 

зору, видається виокремлення більш конкретизованих завдань: підтримка 

стабільності доходів громадян та їх рівний доступ до соціальних послуг. 

Розглядаючи можливість підтримання рівня доходів громадян, відзначимо, 

що відповідне завдання може бути цілком виконане шляхом направлення 

матеріальної допомоги для вирівнювання  доходу, що є пасивним 

завданням соціального захисту, та шляхом гарантування ряду трудових 

прав, що у зв’язку із необхідністю вчинення суб’єктами правовідносин 

активних дій для уникнення соціальних ризиків можна вважати активними 

завданнями.  

У науковій літературі одним із основних завдань соціального захисту 

також визначається забезпечення максимально можливої стабільності 

суспільного життя. Так як ринкова система не має належних механізмів 

для забезпечення соціального захисту, на державу покладається обов’язок 

вживати необхідні заходи із збереження стабільності у суспільстві та 

скорочення рівня бідності і розшарування суспільства. Це необхідно з 

огляду на те, що відсутність відповідних дій може призвести до соціальних 

конфліктів з можливим переростанням у глобальні конфлікти [84, c. 86].  

Таким чином, можемо виділити додаткове розширене завдання 

соціального захисту – забезпечення стабільності суспільного життя. 

Водночас, на нашу думку, дане завдання тісно пов’язане із боротьбою із 

соціальними ризиками, оскільки саме у їх постійному уникненні 

вбачається належна стабільність життєдіяльності. 

Основною метою соціального захисту є охорона людини від 

різноманітних соціальних та економічних ризиків для формування 

належних умов життєдіяльності. Досягненню необхідного рівня 

відповідного захисту, на думку вчених, сприяють такі цілі, як боротьба з 
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бідністю та загальне підвищення добробуту громадян, зменшення рівня 

соціального розшарування, стимулювання генезису соціального 

партнерства, поліпшення фізичного та духовного здоров’я людини [87, c. 

6].  

Розглядаючи дану позицію через призму лінгвістичного розуміння 

завдання, можемо стверджувати, 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. 

Як усталеній, так і трансформаційній економіці притаманна 

невизначеність соціально-економічного розвитку. В умовах 

трансформаційних перетворень всієї системи соціально-економічних 

відносин різко порушується баланс інтересів різних верств, прошарків і 

класів, що веде до негативних соціально-економічних наслідків. 

Запобігання останнім та їх подолання є головним завданням держави в 

трансформаційному суспільстві; вирішення цього завдання забезпечується 

за допомогою багатьох засобів, серед яких провідним є соціальний захист 

населення [73, c. 14].  

Таким чином, основне завдання соціального захисту як провідного 

засобу держави – запобігання та подолання соціально-економічних 

ризиків. При цьому стверджується, що соціальний захист – це не єдиний 

засіб держави, який спрямований на вирішення відповідного завдання. 

Отже, попередження та подолання соціально-економічних ризиків є 

комплексним завданням багатьох засобів держави, що дозволяє висловити 

думку про розширене розуміння даного завдання у зв’язку із виникненням 

необхідності його виконання й іншими засобами держави, крім 

соціального захисту. 
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Відзначимо, що соціальний захист жінок виконує ті ж завдання, що і 

соціальний захист загалом, однак щодо окремої соціальної групи людей. 

Таким чином, наведені вище завдання соціального захисту є цілком 

релевантними в межах нашого дослідження та можуть бути використані 

для аналізу соціального захисту жінок як явища. Водночас для формування 

більш глибокого розуміння соціального захисту жінок вважаємо за 

необхідне диференціювати його завдання за окремими критеріями.  

Зокрема за взаємодією із метою соціального захисту жінок його 

завдання можуть бути: 

1) цілеформуючі (фактично включають завдання, які загалом 

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;  

2) 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.  

За критерієм взаємодії суб’єкта, на якого спрямований соціальний 

захист, та держави можемо виокремити такі завдання соціального захисту 

жінок: 

1) активні (у 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; 
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2) пасивні (спрямовані на подолання соціальних ризиків, 

здійснюються фактично без активної участі жінки). До пасивних завдань 

можна віднести, серед інших, встановлення пенсійних виплат, виплат, 

пов’язаних із народженням дитини. 

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, 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. Однак, на наш 

погляд, це  недоцільно робити, оскільки бідність є одним із соціальних 

ризиків, тобто однією із складових цілеформуючого завдання по боротьбі 
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із ними, що дає обґрунтовані підстави вважати боротьбу із бідністю та інші 

подібні за змістом завдання саме цілеспрямованими.  

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 
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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 догляду за дитиною, наприклад, 

заняття підприємницькою діяльністю, також не пов’язані із виплатою 

матеріальної допомоги.  

 

 

2.2 Функції соціального захисту жінок в Україні 

 

Актуальність дослідження функцій соціального захисту жінок 

полягає у постійному розвитку розуміння ролі соціального захисту в житті 

жінки та підтриманні рівня її життєдіяльності на належному рівні. Крім 

фізіологічних особливостей жінки та поступового перегляді її соціальної 

ролі у суспільстві, важливою для розуміння місця держави у забезпеченні 

соціального захисту є зміна економічної моделі розвитку України, що 

потребує аналізу не лише ефективності держаних заходів соціального 

захисту, але і їх необхідності та трансформації.  

Наявність мети існування і розвитку цілісної системи викликає 

потребу у наявності засобів та дій, спрямованих на її досягнення. Дії із 

застосуванням певних засобів є не що інше, як функції системи та її 

компонентів. Функції останніх похідні від функцій системи і за своєю 

суттю виступають діями, спрямованими на досягнення мети цілісної 

системи. Вони можуть бути добровільними, свідомими або примусовими, 

коли для їх здійснення застосовується сила влади. У тому чи іншому разі, 

«працюючи» на мету системи, її компоненти виконують притаманні їм 

функції, які теж спрямовані на досягнення загальної мети [73, c. 119].  

Тобто функції розглядаються як конкретні дії, покликані 

здійснювати належне досягнення інститутом соціального захисту жінок 

мети. Ці дії мають певні узагальнюючі характеристики, що дозволяють їх 

згрупувати за окремими критеріями. 
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В.В. Лаврухін визначає, що основними функціями соціального 

захисту є: економічна, соціально-психологічна, демографічна. Економічна 

функція полягає у перерозподілі колективного продукту з метою надання 

матеріальної допомоги громадянам у важкій ситуації, у професійно-

трудовій реабілітації населення (безробітних), у створенні умов для 

включення в трудове життя інвалідів, у розвитку сфери послуг для 

соціальнонезахищених груп населення. Соціально-психологічні функції 

соціального захисту передбачають зниження соціальної напруги в країні, 

психологічну реабілітацію людей, що втратили роботу, здоров’я тощо. 

Демографічні функції спрямовані на збереження здоров’я населення, 

захист сім’ї і дитинства, підтримку репродуктивних можливостей 

суспільства [84, c. 60].  

Таким чином, основним критерієм для поділу функцій вченим 

фактично визначено напрямок сфери їх впливу, що дозволило досить вдало 

згрупувати функції соціального захисту за окремими категоріями. 

Відзначимо, що окремі дії можуть бути одночасно віднесені до різних груп 

функцій. Так, наприклад, надання матеріальної допомоги, очевидно є 

економічною функцією, а саме перерозподілом колективного продукту з 

метою надання матеріальної допомоги громадянам у важкій ситуації, 

однак у  випадку масового потрапляння у важку ситуацію значної кількості 

людей надання матеріальної допомоги одночасно допомагає знімати 

соціальну напругу у суспільстві, що є соціально-психологічною функцією. 

Також вказується, що соціальний захист як суспільний інститут 

стосується кількох сфер суспільного життя, отже, доцільно згрупувати 

його функції, виходячи з економічних, фінансових, соціальних та правових 

аспектів соціального захисту: економічні, фінансові, соціальні та політико-

правові [87, c. 7].  

Очевидно, що у даному випадку автор підійшов до розгляду 

економічних функцій соціального захисту досить ґрунтовно, виділивши 

фінансові функції в окрему групу. Оскільки автором не наведено чітких 
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критеріїв для їх поділу, можемо припустити, що економічні функції 

стосуються уникнення суб’єктом, який перебуває під соціальним захистом, 

своїх соціальних ризиків.  

Водночас фінансова функція полягає у ролі держави щодо 

правильного перерозподілу ресурсів з метою створення належних умов та 

надання допомог для уникнення соціальних ризиків. Вважаємо, що за 

подібного підходу одна і та ж дія може розглядатись як функція, яка однак 

належить до різних груп, при цьому критерієм розподілу буде лише 

сфокусованість даної функції на діяльності суб’єктів. Таким чином, ми не 

вбачаємо необхідності у проведенні диференціації функцій на фінансові та 

економічні.  

На думку І.Д. Чиркіної, система соціального захисту виконує дві 

основні функції. По-перше, це зменшення негативних наслідків бідності 

шляхом надання короткотермінової адресної допомоги бідним верствам 

населення; по-друге, запобігання бідності шляхом створення умов для 

участі громадян у належно оплачуваній продуктивній праці та соціальному 

страхуванні у працездатний період [88, с. 86].  

Акцентуємо увагу на тому, що зазначений поділ досить вузько 

відображає можливі функції соціального захисту. Зокрема у частині 

функції зменшення негативних наслідків автором стверджується, що 

відповідна функція виконується шляхом надання адресних допомог. 

Відзначимо, що зменшення негативних наслідків – це група функцій та 

дій, яка не може бути лише вузьконаправленою функцією соціального 

захисту. 

Зосередимо увагу на тому, що соціальний захист передбачає два 

взаємопов’язані напрями дій держави: надання всім громадянам рівних 

можливостей для забезпечення власною працею свого гідного життя та 

підтримку недієздатних і соціально уразливих верств населення шляхом 

перерозподілу частки доходів працездатних громадян. Система 

соціального захисту населення виконує дві головні функції: лікувальну; 
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запобіжну. Лікувальна функція сприяє зменшенню негативних наслідків 

бідності шляхом надання короткотермінової адресної соціальної допомоги 

малозабезпеченим верствам населення. Запобіжна функція перешкоджає 

виникненню бідності шляхом створення умов для участі громадян у 

системі соціального страхування у працездатний період [21, c. 310].  

Таким чином, В.А. Скуратівський звернув увагу на можливу 

помилку попереднього автора та зосередився на тому, що зменшення 

негативних наслідків здійснюється здебільшого за рахунок адресних 

допомог, що вказує на невичерпний перелік можливих дій у межах 

відповідної групи функцій.  

Через соціальну допомогу соціальний захист виконує свою 

лікувальну, реабілітаційну функцію, яка полягає в тому, щоб допомогти 

людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вберегтися від 

зубожіння і не опинитися на узбіччі суспільства. У свою чергу, соціальний 

захист виконує й запобіжну функцію, здійснюючи охорону людини та її 

сім’ї від ризиків, пов’язаних із втратою доходу, безробіттям, досягненням 

пенсійного віку, захворюваннями чи смертю, а також формує шляхи 

підвищення рівня добробуту людей. Державне соціальне забезпечення як 

складова частина інституту соціального захисту, на думку автора, виконує 

функцію щодо збільшення та перерозподілу коштів, спрямованих на 

соціальну допомогу та подібні соціальні виплати [89, c. 59].  

У даному випадку слід звернути увагу на досить вузьке тлумачення 

запобіжної функції. Так, незважаючи на досить розширене визначення 

можливих дій у межах відповідної функції, автором вказується на її 

спрямованість лише на проблему можливої втрати доходу, що, на нашу 

думку, не розкриває зміст соціального захисту як комплексного правового 

інституту, який має безпосередній вплив не лише на отримання та розмір 

доходу осіб, які потребують захисту.  

М.М. Руженський виділяє три групи функцій соціального захисту: 

загальні, спеціальні та допоміжні. До загальних, на думку вченого, 
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відносяться наступні: утвердження і відтворення суспільних відносин, 

сприяння соціально-економічному розвитку та забезпечення соціальної 

стабільності у суспільстві, превентивна, регулятивна та інтегративна. До 

спеціальних належить адаптаційна, інноваційна, розподільча, стимулююча 

функція та функція задоволення потреб. Серед допоміжних функцій 

соціального захисту виділено комунікативну, транслюючу, контрольну та 

профілактично-виховну [73, c. 117].  

Відзначимо, що вченим проведено досить ґрунтовний та вичерпний 

аналіз функцій соціального захисту, результатом чого стала значна 

кількість виділених ним функцій. Водночас варто зауважити, що більшість 

із цих функцій виконуються іншими правовими інститутами, а це вказує на 

те, що вони не лише функції соціального захисту, а й комплексні та 

міжіституціональні. 

На нашу думку, функції соціального захисту жінок доцільно 

диференціювати за критерієм їх впливу на уникнення соціальних ризиків 

на наступні види: 

1) превентивну функцію (функцію, яка виконує завдання щодо 

створення умов по недопущенню соціальних ризиків для жінок);  

2) відновлювальну функцію (функцію, яка дозволяє зменшити 

негативний вплив соціальних ризиків на життєдіяльність жінок); 

3) адаптаційно-стимулюючу функцію (функцію, яка адаптує 

суспільство до ринкової економіки, узгоджуючи розмежування 

відповідальності за наявністю соціальних ризиків між державою та 

конкретною особою шляхом стимулювання осіб до конкретних дій з 

метою самостійного захисту). 

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

боку держави для зменшення впливу відповідних факторів викликана 

різким зниженням життєвого рівня жінок.  

Реалізація даної функції сприяє зменшенню проявів згаданих ризиків 

шляхом аналізу можливих заходів та засобів, які може здійснювати 

держава, та дослідження їх ефективності щодо досягнення належних 

соціальних стандартів та гарантій стосовно гідного рівня життя жінок, 

який дозволить забезпечити розвиток їх особистостей та достатній рівень 

життєдіяльності.  

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.  
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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.  

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 даному випадку важливим є здійснення поступової зміни суб’єкта, 

відповідального за забезпечення належного рівня життєдіяльності (з 

держави на суспільство), шляхом стимулювання до активної участі людей 

у суспільному виробництві, надання жінкам можливостей використовувати  

альтернативні державному пенсійному чи соціальному забезпеченню 

засоби відновлення рівня життєдіяльності.  
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Враховуючи вищенаведене, доходимо висновку, що через систему 

соціального захисту жінок держава проявляє свою реальну 

відповідальність за долю, добробут, майбутнє відповідної соціальної 

групи. Отже, соціальний захист як правовий інститут має чітко визначену 

мету, а також завдання та функції, які допомагають у досягненні кінцевої 

цілі.  

З огляду на те, що соціальний захист жінок спрямований на 

зменшення соціальних ризиків та забезпечення умов для нормальної 

життєдіяльності, однак не був досліджений належним чином у розрізі як 

мети, так і завдань та функцій, вважаємо, що відповідна тема потребує 

подальшого ґрунтовного вивчення для забезпечення належного 

функціонування інституту соціального захисту жінок.  

 

 

 

2.3 Система гарантій соціального захисту прав жінок 

 

Розглядаючи питання гарантій, зазначимо, що необхідно визначити 

відповідні найбільш ефективні засоби реалізації жінками своїх прав з 

метою їх удосконалення та приведення до необхідного рівня, який 

дозволить належним чином здійснювати їх використання безпосередніми 

суб’єктами відповідних правовідносин. Формування нових груп гарантій, 

які відповідають запитам суспільства, їх розмежування за актуальними 

критеріями, яке можливе шляхом проведення класифікації гарантій 

соціального захисту жінок, дасть можливість виявити наявні 

неузгодженості і прогалини, а також встановити необхідне правове 

регулювання щодо відповідних окремих груп гарантій з метою 

недопущення порушень реалізації своїх прав жінками.  

Водночас система гарантій соціального захисту жінок не стала 

предметом наукового інтересу широкого кола науковців, що, з одного 
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боку, вказує на актуальність даного дослідження, а з іншого – на 

необхідність у цілях проведення відповідного аналізу звернення уваги на 

наукові праці із суміжних питань таких учених, як М.А. Бояринцева, Н.Б. 

Болотіна, М.В. Буроменський, В.В. Головченко, М.І. Іншин, В.В. Лаврухін, 

Л.А. Луць, П.Є. Недбайло, Т.В. Омельченко, В.Ф. Погорілко, С.М. 

Приходько, П.М. Рабинович, О.І. Романюк, М.М. Руженський, М.І. Сірий, 

П.К. Ситник, О.Ф. Скакун, В.А. Скуратівський, О.В. Тищенко, В.М. 

Толкунова, В.П. Трощинський, О.Ф. Фрицький, Г.Г. Шмельова, І.В. 

Шульженко, Є.П. Яригіна. 

М.А. Бояринцева пропонує визначення гарантій як сукупності 

(системи) умов або засобів, що сприяють реалізації кожною людиною і 

громадянином прав, свобод, охоронюваних законом інтересів та обов’язків 

[90, с. 24].  

Тобто розуміння гарантій зводиться до юридичного вираження 

створених умов для реалізації прав та свобод учасниками правовідносин. 

Ми цілком поділяємо відповідну позицію, оскільки саме юридичне 

визначення, а саме набуття відповідними умовами певної форми, дозволяє 

вести мову про можливість захисту у випадку їх порушення. Водночас 

вчена розглядає сукупність гарантій не як відокремлені умови та засоби, а 

як наявність у них тісного взаємозв’язку, що є визначальним при побудові 

відповідної системи. Дана теза є цікавою з наукової точки зору, оскільки 

відображає єдність сукупності гарантій, запровадження та функціонування 

яких пов’язано із досягненням спільної мети щодо сприяння реалізації 

суб’єктами правовідносин своїх прав.  

О.Ф. Скакун, розглядаючи систему гарантій прав, свобод і обов’язків 

людини і громадянина у демократичній державі, вважає, що соціальний 

правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони і захисту) прав і 

свобод людини – це система засобів і чинників, що забезпечують необхідні 

умови поваги до всіх основних прав і свобод людини, які є похідними від її 

гідності. Вчена відзначає, що механізм реалізації прав людини у своєму 



 

 

106 

складі містить ряд заходів, які повинні формувати умови для реалізації 

прав. Також виділяється механізм охорони, до якого включаються заходи 

щодо профілактики правопорушень з метою формування в особи 

правомірної поведінки. До складу механізму захисту вчена відносить 

заходи, які дозволяють відновити порушені прав особи. При цьому форми 

правового захисту громадян, на думку вченої, можуть бути судові, 

адміністративні, чи адміністративно-судові [91, с. 242-247].  

Таким чином, система гарантій розглядається вченою як певний 

механізм забезпечення прав та свобод особи. Дана думка корелюється із 

вищенаведеними позиціями щодо єдності та взаємопов’язаності гарантій, 

однак, на нашу думку, це не цілком обґрунтовано. Встановлення механізму 

є вужчим поняттям, яке розкривається через засоби, якими забезпечуються 

відповідні умови щодо реалізації прав. Водночас гарантії і є тими умовами 

реалізації прав, які забезпечуються завдяки засобам, тобто механізму. 

Гарантії можуть включати засоби, за допомогою яких досягається 

необхідний рівень можливостей щодо реалізації прав, однак вони не 

обмежуються за змістом такими засобами.  

П.Є. Недбайло відзначає, що юридичні гарантії – це передбачені 

законом засоби, що безпосередньо забезпечують правомірність поведінки 

суб’єктів суспільних відносин [92, с. 46].  

Однак ми не можемо погодитись із відповідною позицією вченого, 

оскільки у даному випадку доцільно вести мову про гарантії держави, за 

допомогою яких вона забезпечує правомірність поведінки суб’єктів 

правовідносин.  Гарантії ж соціального захисту, зокрема  жінок, 

передбачають забезпечення не правомірності їх поведінки, а саме 

можливості конкретних дій з метою реалізації належних їм прав. 

Дотримання правомірності поведінки у даному випадку можливе лише в 

частині діяльності інших суб’єктів правовідносин соціального захисту з 

метою недопущення порушень реалізації своїх прав жінками в межах 

інституту соціального захисту. 
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Досить вдалим є визначення гарантій, у якому розкривається їх мета 

у соціальному захисті як соціальному інституті у складі соціальної сфери, 

який через систему законодавчих, економічних, соціальних і соціально-

психологічних гарантій забезпечує задоволення потреби у соціальній 

допомозі і захисті шляхом дотримання найважливіших соціальних прав і 

досягнення прийнятного рівня життя людини [93, c. 42].  

Тобто метою гарантій є саме захист можливості реалізувати права в 

цілях досягнення прийнятного рівня життя. Водночас наведене визначення 

соціального захисту дає можливість автору виокремити види гарантій, 

зокрема законодавчі, економічні, соціальні та соціально-економічні. 

Критерій поділу на відповідні види він не  визначає, однак важливою є 

вказівка на системність відповідних видів, тобто взаємодоповнення та 

взаємозв’язок. Очевидно, що гарантії, наприклад економічні, повинні бути 

відображені в законодавстві, тому відповідні види гарантій не можуть 

розглядатись відокремлено. 

Відзначимо, що питання диференціації гарантій на види 

неодноразово вивчалося в науковій літературі, однак у даному контексті 

доцільним є визначення Т.В. Омельченко, відповідно до якого система 

юридичних гарантій трудових прав працівника має бути ефективною як з 

кількісного, так і з якісного боку. Число правових гарантій повинно бути 

достатнім, оптимальним, а самим засобам, способам і умовам необхідно 

надати реального характеру [94, c. 89].  

Саме ефективність гарантій відіграє визначальну роль у досягненні 

їх мети, зокрема створення належного рівня можливостей для реалізації 

прав. Важливою є ефективність не лише кількісного, але і якісного 

наповнення гарантій. При цьому збільшення кількості гарантій не може 

вважатись належним розвитком, оскільки на передній план виходить 

питання наявності оптимальної їх кількості, яка дозволить ефективно 

досягати мети соціального захисту. Тобто основним повинен стати 

функціональний аналіз гарантій на предмет їх реального впливу на рівень 
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соціального захисту. Отже, диференціація гарантій соціального захисту на 

види дасть можливість виокремити групи гарантій з  метою їх більш 

глибокого дослідження та (у разі необхідності) доопрацювання для 

ефективного досягнення ними своєї мети.  

Досить глибоко досліджував види гарантій П.М. Рабинович, який 

поділив їх за чотирма основними критеріями. Так, на думку вченого, за 

безпосередніми цілями гарантії слід диференціювати на превентивні, 

припиняючі, відновлювальні та штрафні, які спрямовані на запобігання 

порушенням, їх припинення, усунення негативних наслідків та покарання 

порушників відповідно. Іншим критерієм поділу він визначив суб’єктів, які 

застосовують гарантії. Відповідно до даного критерію гарантії поділяються 

на парламентські, президентські, судові, прокурорські, муніципальні, 

адміністративні, контрольні. За видами юридичної діяльності вчений 

класифікує гарантії на правотворчі, правороз’яснювальні, 

правореалізаційні. Цікавим, з наукової точки зору, є розподіл гарантії за 

онтологічним статусом у правовій системі. Даний критерій дозволяє 

розмежувати гарантії на нормативно-документальні, тобто норми права, в 

тому числі інтерпретаційні та провозастосувальні акти, а також на 

діяльнісні – гарантії, які пов’язуються із діяльністю певних суб’єктів по 

застосуванню чи реалізації норм  [95, с. 47].  

Таким чином, вченим продемонстровано глибокий та 

багатосторонній аналіз гарантій і їх видів із врахуванням різних критеріїв 

диференціації. Однак ми не можемо погодитись із поділом гарантій за 

суб’єктом застосування на парламентські, президентські, судові, 

прокурорські, муніципальні, адміністративні, контрольні, оскільки 

відповідні суб’єкти не застосовують гарантії. Гарантії реалізовуються 

особою, яка безпосередньо здійснює свої права в тих умовах, які 

забезпечуються відповідними гарантіями. Перелічені вченим суб’єкти 

відповідальні за функціонування ряду гарантій та за реалізацію заходів 

впливу, які за змістом до таких гарантій включені, з метою забезпечення 
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можливості особі безперешкодно реалізувати свої права. Отже, ми 

вважаємо, що відповідний критерій поділу було обрано неправильно, тому 

він потребує зміни для аналогічної диференціації гарантій. Окрім того, сам 

перелік груп гарантій у даному випадку не є досконалим, так як контрольні 

гарантії виділені в окрему групу, тобто відмежовані від інших груп, які 

були сформовані за суб’єктним складом. Очевидно, що виокремлені 

вченим суб’єкти, за якими були сформовані групи гарантій, можуть 

виконувати контрольні функції щодо дотримання належних до їх відання 

гарантій, що вказує на можливість повного поглинання групи контрольних 

гарантій іншими групами у відповідній класифікації.  

В.Ф. Погорілко виділяє дві категорії гарантій: загальні та спеціальні. 

Загальні гарантії, на думку вченого, охоплюють сукупність об’єктивних і 

суб’єктивних факторів, спрямованих на практичне здійснення прав і 

свобод громадян, усунення можливих причин перешкод щодо їх неповного 

або неналежного здійснення, на захист прав від порушень. Загальні 

гарантії прав і свобод поділяються на економічні, політичні та 

організаційні. Спеціальні (юридичні) гарантії – правові засоби і способи, за 

допомогою яких реалізовуються, охороняються, захищаються права і 

свободи, усуваються їх порушення, поновлюються порушені права людини 

і громадянина [96, с. 56].  

Отже, вчений стверджує, що гарантії включають певні умови, які 

створюються з метою забезпечення належного рівня реалізації прав 

суб’єктами правовідносин, та на конкретні засоби, завдяки яким відповідні 

умови забезпечуються. Відзначимо, що даний поділ цілком корелюється із 

самим визначенням гарантій в частині їх змісту, який складається із умов 

та засобів, котрі забезпечують реалізацію прав.  

Аналогічної класифікації дотримується і професор О.Ф. Фрицький, 

який розглядає загальні та спеціальні (юридичні) гарантії реалізації прав і 

свобод людини і громадянина. При цьому до загальних гарантій вчений 

відносить економічні, політичні та організаційні [97, с. 194].  
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Можемо зробити висновок про загальновживаність відповідної 

наукової позиції щодо диференціації гарантій, що вказує на доцільність 

такого поділу. Цікавим, з наукової точки зору, у даному контексті 

видається виокремлення політичних гарантій, які вченим віднесено до 

групи загальних. Хоча питання політики не є тісно пов’язаним із 

соціальним захистом людей, однак дану гарантію слід розглядати через 

призму обрання політичною елітою курсу розвитку країни, який може 

змінювати роль держави у соціальному захисті, що, в свою чергу, справляє 

значний вплив на рівень розвитку даного правового інституту шляхом 

розподілу відповідальності між державою та окремою особою за 

нівелювання соціальних ризиків. 

С.М. Приходько, досліджуючи види гарантій, насамперед зауважує, 

що значення юридичних гарантій за трудовим правом полягає в тому, що 

вони спрямовані на забезпечення неухильного виконання учасниками 

трудових правовідносин правових норм, дотримання ними правопорядку 

та принципу законності. Гарантії охоплюють широкий комплекс відносин, 

пов’язаних з виникненням, зміною та припиненням трудових 

правовідносин. Враховуючи даний аналіз, вчений дійшов висновку, що до 

складу юридичних гарантій належать нормативно-правові та 

організаційно-правові гарантії [98, с. 20].  

Відзначимо, що відповідний поділ, на нашу думку, не є цілком 

релевантним, оскільки організаційно-правові гарантії повинні бути 

передбачені нормативно-правовими актами, що вказує на їх поглинання 

нормативно-правовими гарантіями. Окрім того, подібний поділ може 

викликати значні наукові дискусії щодо правильної кваліфікації гарантії з 

метою віднесення її до однієї з наведених груп, що потребує визначення 

додаткових критеріїв поділу в цілях належної диференціації наявного 

обсягу гарантій на дані групи. 

В.М. Толкунова, розглядаючи питання гарантій у галузі 

працевлаштування жінок, поряд із загальними юридичними гарантіями, 
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передбаченими для всіх працівників, виділяє спеціальні юридичні гарантії, 

призначені тільки для жінок. До них належать: заборона відмови у 

прийнятті на роботу за мотивами статі; заборона використання праці жінок 

на важких та шкідливих виробництвах; застосування юридичної 

відповідальності за порушення рівноправ’я жінок; врахування сімейного 

стану та наявності дітей у жінки молодого фахівця під час направлення на 

роботу та ін. На думку автора, наведені гарантії запроваджені з метою 

захисту права жінки на здійснення трудової функції за отриманим фахом 

та кваліфікацією, що охороняє жінок від протиправних відмов при прийомі 

на роботу [99, с. 58-59].  

Вчена не здійснювала загального розподілу гарантій на певні групи, 

а лише виокремила окремі специфічні їх види, які притаманні лише 

соціальному захисту жінок, що є особливо актуальним у рамках нашого 

дослідження. Важливим для визначення подібних гарантій, спрямованих 

на соціальних захист саме жінок, є встановлення винятковості кола 

суб’єктів, які можуть скористатись відповідними гарантіями, а також 

підстав, у зв’язку з якими виникають можливості їх застосування. Якщо з 

категорією належних суб’єктів особливих питань не виникає, то основною 

підставою, на нашу думку, є фізіологічні особливості жінок, які є 

важливими для суспільства, тому потребують захисту з боку держави.  

М.М. Руженський серед гарантій соціального захисту виділяє 

основні, до яких відносить мінімальний розмір заробітної плати, 

мінімальний розмір пенсії за віком, неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян, розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних 

виплат, а також гарантії для окремих категорій населення щодо: рівня 

життя населення, що постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській 

АЕС; рівнів оплати праці працівників різної кваліфікації в установах та 

організаціях, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів; стипендій учням 

професійно-технічних та студентам вищих державних навчальних 

закладів; індексації доходів населення з метою підтримання достатнього 
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життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх грошових 

доходів в умовах зростання цін; надання гарантованих обсягів соціально-

культурного, житлово-комунального, транспортного, побутового 

обслуговування та обслуговування у сфері освіти, охорони здоров’я, 

фізичної культури та спорту, торгівлі та громадського харчування; 

забезпечення пільгових умов задоволення потреб у товарах та послугах 

окремим категоріям громадян, які потребують соціальної підтримки [73, c. 

139].  

Тобто вченим диференційовано гарантії в залежності від можливості 

їх застосування до різних категорій осіб. Розглядаючи жінок як окрему 

соціальну групу, належність до якої відображена фізіологічними 

особливостями, відзначимо, що гарантії щодо їх соціального захисту ву 

наведеній класифікації були б віднесені до другої групи, а саме до гарантій 

для окремих категорій населення. При цьому загальні гарантії цілком 

можуть бути застосовані і до жінок, що вказує на правильність вибору 

автором критерію для класифікації гарантій. 

Водночас вищенаведена класифікація – це лише один приклад з того 

переліку, який використовує у своїх дослідженнях М.М. Руженський. 

Вчений також поділяє гарантії соціального захисту за критерієм їх форми 

на ті, що надаються у грошовій формі (мінімальна зарплата, мінімальна 

пенсія, стипендії і допомоги), у формі дотацій (спрямовуються на 

зниження цін і тарифів на товари й послуги масового попиту) та у формі 

безоплатних послуг. У свою чергу, безоплатні послуги можуть бути 

класифіковані та ті, що надаються із суспільних фондів споживання 

(поширені на всі верстви населення) та пільги. При цьому і пільги мають 

власну класифікацію, тобто поділяються на компенсації (життєво 

необхідні пільги для окремих категорій населення) та привілеї («переваги» 

та «винятки із загальних правил» соціального забезпечення населення) [73, 

c. 141].  
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Відзначимо, що дана диференціація є досить важливою, а саме з 

практичної точки зору, оскільки дозволяє встановити належне правове 

регулювання для особливих видів соціального захисту, які безпосередньо 

надаються особам. Проте вона охоплює лише частину соціального захисту 

– соціальне забезпечення, залишаючи поза увагою інші складові даного 

правового інституту.  

Щодо необхідності повного охоплення наполягають деякі учені. 

Наприклад, В.В. Москаленко вказує, що соціальний захист, на відміну від 

соціального забезпечення, передбачає гарантії стосовно охорони праці, 

здоров’я, навколишнього природного середовища, оплати праці та інші 

заходи, необхідні для нормальної життєдіяльності людини і 

функціонування держави [65, c. 42].  

Здійснюючи диференціацію соціального захисту та соціального 

забезпечення, автору вдалося виділити види гарантій залежно від сфери їх 

функціонування в межах інституту соціального захисту. Важливим є те, 

що перелік видів гарантій не є вичерпним. Це є доцільним з огляду на 

досить значну багатовекторність даного інституту та можливість 

поширення його правового регулювання  на різні сфери суспільних 

правовідносин.  

В.В. Лаврухін диференціює гарантії соціального захисту залежно від 

сформованих у науковому дослідженні рівнів. Так, вчений відзначає, що в 

структурі соціального захисту виділяють чотири рівні:  перший – гарантії 

базові, що забезпечують індивіда у випадку хвороби, старіння (обмежений 

захист);  другий  –  гарантії додаткові (факультативні) або обов’язкові, що 

поліпшують здоров’я або утримання (залежать від соціально-економічної 

політики країни, що їх надає);  третій – прості доповнення, передбачені 

оподаткуванням, що дають можливість збільшити гарантії проти ризиків 

(госпіталізація, старіння); четвертий – захист, що забезпечується 

персонально за рахунок доходу [84, c. 56].  
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Дана класифікація є досить цікавою з наукової точки зору, оскільки 

поєднує в собі, з одного боку, критерій форми вираження соціального 

захисту, а саме виду соціального забезпечення, що надається особі, з 

іншого – вказує на базовість відповідної допомоги, тобто на необхідність її 

отримання особою з  метою забезпечення життєдіяльності, при цьому 

кожен наступний рівень додає якісних змін до відповідного рівня 

задоволення потреб особи. Водночас із зростанням рівня, на нашу думку, 

зростає і необхідність власних самостійних дій особи для забезпечення 

можливості реалізації своїх соціальних прав. Так, наприклад, питання, 

пов’язані із оподаткуванням, прямо не впливають на рівень соціального 

захисту особи, оскільки вони лише зменшують можливий рівень 

податкового тягаря, що з метою впливу на рівень соціального захисту 

потребує від особи активних дій щодо збільшення її доходу.  

Враховуючи досліджуване нами питання гарантій соціального 

захисту жінок, а також вищенаведені позиції щодо класифікацій гарантій 

більш узагальнених категорій, вважаємо за доцільне доповнити перелік 

можливих класифікацій та диференціювати гарантії соціального захисту 

жінок за критерієм їх винятковості на наступні види: 

1) універсальні гарантії. До них належать ті способи та умови 

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

соціального захисту, а й 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;  

2) спеціальні гарантії. До відповідної групи гарантій доцільно 

віднести способи та умови реалізації жінками прав у межах інституту 

соціального захисту. Вони використовуються винятково жінками, хоча за 

певних обставин можуть бути поширені і на інших суб’єктів відповідних 

правовідносин, зокрема чоловіків. При цьому навіть перебуваючи на межі 
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регулювання різними правовими інститутами, відповідні гарантії є 

найбільш дотичними за своїм змістом та спрямуванням до соціального 

захисту; 

3) специфічні гарантії. Розглядаючи питання змісту специфічних 

гарантій, перш за все, слід звернути увагу на те, що дана група включає 

способи та умови реалізації прав у межах інституту соціального захисту 

винятково 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. 

Значення відповідної класифікації може бути встановлене через 

можливість проведення глибшого аналізу наданих жінкам гарантій 

соціального захисту та можливість їх ефективної оптимізації чи 

доповнення у випадку наявності прогалин.  

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. 
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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 забезпечити власні гідні умови життя та належним чином 

реалізовуватись як особистість, отже, відповідні гарантії є наданням 

можливості особи здійснювати своє право на освіту. Водночас шляхом 

державного забезпечення доступності та безоплатності дошкільної, повної 

загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і 

комунальних навчальних закладах особа може підвищувати свій 

професійний рівень та покращувати рівень свого життя, що безпосередньо 

впливає на відносини в межах правового інституту соціального захисту. 
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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. Серед 

відповідної групи гарантій необхідно виділити наступні: 

1) встановлення мінімального розміру заробітної плати. 

Відповідна гарантія є законодавчо встановленим розміром заробітної 

плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може бути оплата 

за виконану працівником місячну норму робіт, що визначається в Законі 

про Державний бюджет на відповідний рік [100]. Дана гарантія 

соціального захисту передбачає розмір доходу особи за виконання 

трудової функції з метою забезпечення їй мінімального рівня, необхідного 

для проживання. 

Мінімальна заробітна плата визначається не лише з урахуванням 

інтересів працівників та членів їхніх сімей, але і з урахуванням державного 

інтересу, зокрема в частині економічного розвитку. Саме соціально-

економічний рівень держави має визначальний вплив на встановлення 

критеріїв визначення мінімального рівня основних життєвих потреб 

найманих працівників, еквівалентом чого є мінімальна заробітна плата; 

2) встановлення мінімального розміру пенсії. Пенсійне 

забезпечення вважається одним із варіантів матеріального забезпечення 

громадян, яке здійснюється за рахунок суспільних фондів, при якому 

неодмінно повинна враховуватись суспільно корисна праця таких 

громадян, що визначає єдність умов пенсійного забезпечення для 

найманих працівників. Однак встановлено певну гарантію соціальної 

захищеності громадян, яка відповідає рівню прожиткового мінімуму з 

подальшим регулярним переглядом, пов’язаним із зростанням споживчого 

бюджету та економічної ефективності держави. Відповідна гарантія 

фактично забезпечує особі, яка досягла пенсійного віку, у випадку 
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відсутності у неї необхідної кількості трудового стажу мінімальний дохід 

на рівні прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які 

втратили працездатність[101], що дозволяє особі зберегти засоби для 

існування; 

3) встановлення  податкової соціальної пільги. Відповідна 

гарантія передбачає можливість зменшення бази оподаткування у випадку, 

якщо дохід особи є нижчим за встановлену Податковим кодексом України 

[102] норму, що також гарантує особі реалізацію права на збереження 

рівня життя шляхом звільнення від оподаткування невисокого доходу. 

Функціонування податкової соціальної пільги дещо послаблює податковий 

тиск на малозабезпечені категорії громадян, оскільки вона передбачає 

звільнення від оподаткування доходу, що забезпечує базові потреби 

громадянина. 

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.  

Серед специфічних гарантій, на нашу думку, доцільно звернути 

увагу на наступні:  

1) заборона відмови у прийнятті на роботу за мотивами статі 

(передбачена статтею 22 КЗпП України [32], якою забороняється 

необґрунтована відмова у прийомі на роботу). При цьому 

необґрунтованою відмовою за наявності вакантного робочого місця 

вважається відмова з посиланням на обставини, що не належать до ділових 

і професійних якостей претендента на посаду. Тобто ця гарантія 
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запроваджує реалізацію жінкою свого права на працю на конкурентних 

засадах, відповідно до її професійних та ділових якостей, забороняючи 

вплив її статі на процедуру відбору на вакантну посаду.  

Важливим у даному аспекті є наявність відповідальності за подібні 

правопорушення, що впливає на дотримання встановлених вимог. Так, у 

випадку необґрунтованості відмови у працевлаштуванні дії роботодавця 

можуть трактуватись як порушення інших вимог законодавства про працю, 

що згідно із статтею 265 КЗпП карається фінансовою санкцією у розмірі 

однієї мінімальної зарплати; 

2) заборона використання праці жінок на важких та шкідливих 

виробництвах. Згадана гарантія регулюється статтею 174 КЗпП України 

[32], згідно з якою забороняється застосування праці жінок на важких 

роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а 

також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних 

робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню). Не 

дозволяється використання праці жінок на підземних роботах у 

гірничодобувній промисловості та на будівництві підземних споруд.  

Очевидним є те, що існує низка факторів виробничого середовища, 

які чинять негативний вплив на здоров’я працівниць, при цьому ступінь і 

характер ушкодження залежить як від природи самого фактора (фізичний, 

хімічний, біологічний), так і ступеня шкідливості умов праці. Відсутність 

заборони праці жінок на роботах із шкідливими і небезпечними умовами 

праці може підвищити відсоток порушень репродуктивного здоров’я у 

жінок та зростання професійної захворюваності [103], отже, відповідна 

гарантія спрямована на урахування фізіологічних особливостей жінки з 

метою встановлення можливості реалізації не лише права на працю, але й 

на материнство у майбутньому;  

3) заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

відповідного віку. Даною гарантією надається можливість жінкам бути 

захищеними від звільнення, якщо вони є вагітними або мають дітей віком 
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до трьох років, або є одинокими матерями при наявності дитини віком до 

чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю [32].  

Таким способом гарантується право відповідних категорій жінок на 

працю та на підтримку їх життєвого рівня. Водночас неможливість 

звільнення вагітної працівниці навіть за порушення трудової дисципліни 

чи на підставі невідповідності займаній посаді призводить до 

дискримінаційного результату – роботодавцю просто невигідно приймати 

на роботу таких працівниць, оскільки у нього відсутня можливість 

встановити випробування з метою перевірки їх ділових якостей або 

звільнити, якщо вони свідомо порушують трудову дисципліну. 

 

 

2.4 Принципи соціального захисту прав жінок 

 

Аналіз принципів соціального захисту жінок, які у своєму 

взаємозв’язку утворюють цілісну систему, є важливим елементом 

наукових досліджень, оскільки дозволяє провести ґрунтовний аналіз 

основоположних начал відповідного правового інституту, визначити 

вектори його розвитку та (за потреби) скорегувати їх з метою найбільш 

ефективного та належного захисту прав жінок.  

Питання визначення орієнтирів розвитку правовідносин шляхом 

встановлення необхідного правового регулювання  та приведення їх до 

заданих такими векторами цілей є важливим завданням держави, яка на 

одне із основних місць ставить соціальних захист своїх громадян. 

Поступова зміна економічних та етичних засад, пов’язаних із соціальним 

захистом жінок, призводить до виникнення викликів державі щодо 

своєчасної зміни правового регулювання та встановлення доцільних 

гарантій відповідного захисту й утвердження необхідних принципів. 

З метою аналізу системи принципів соціального захисту жінок 

першочергово варто звернути увагу на зміст даного поняття, що дозволить 
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провести більш якісний аналіз досліджуваного питання. Так, деякі вчені 

вказують, що принципи за своєю сутністю являють собою 

загальнометодологічні настанови щодо шляхів, засобів, методів, 

механізмів та основних ланок розв’язання тих чи інших назрілих проблем. 

Принципи складають теоретичний фундамент будь-якої цілеспрямованої 

системної практичної діяльності. Без їх конкретного визначення вона 

перетворюється в хаотичне борсання між різними зрізами, аспектами, 

складовими ланками проблеми, не стільки сприяючи її розв’язанню, 

скільки заплутуючи ситуацію [78, c. 278].  

Фактично розуміння даного поняття зводиться до характеристики 

основоположних засад існування та регулювання суспільних відносин, які 

визначають базові аспекти функціонування відносин та вказують на 

пріоритети і вектори їх розвитку.  

М.М. Руженський відзначає, що розуміння принципів проявляється в 

науці у багатьох значеннях, виходячи з тих завдань, які вирішуються в 

процесі конкретного дослідження наукової проблеми. У контексті нашого 

дослідження принципи соціального захисту населення являють собою 

результат узагальнення людьми дії об’єктивних економічних та соціальних 

законів, характерних фактів і ознак, які стають загальними засадами 

функціонування й розвитку цього суспільного інституту. Отже, принципи 

соціального захисту – це керівні ідеї, вихідні положення, які відображають 

закономірності формування, функціонування та розвитку цього 

суспільного інституту як системи. Вони визначають вимоги до неї, її 

структури, процесів, механізмів і методів управління [73, c. 75].  

У даному випадку вчений значну увагу звертає на системність 

принципів, тобто на їх взаємозв’язок між собою в цілях визначення 

векторів розвитку суспільних відносин, зокрема у сфері соціального 

захисту. Важливо, що принципи за своїм змістом відображають 

закономірності формування відповідного правового інституту, утворюючи 
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найбільш стабільне на консервативне правове регулювання інституту 

соціального захисту.  

На думку В.В. Лаврухіна, принципи надання соціального захисту 

відображають уявлення суб’єктів, груп і суспільства про те, хто і яким 

чином може одержувати і повинен здійснювати ті або інші заходи 

соціального захисту. Він відзначає, що загальновживаними принципами 

соціального захисту, що не потребують додаткових пояснень, є принципи 

гуманізму, об’єктивності, універсалізму, дотримання прав людини, 

заявності, соціальної справедливості, толерантності, добровільності, 

справедливості та адресності. Водночас вчений зауважує, що ряд 

принципів, наприклад адресність та загальність, можуть за своїм змістом 

суперечити один одному, тому їх доцільно розподіляти за інституційними 

видами. Вказуючи на наявність негативної практики формального 

виконання соціальними працівниками своїх обов’язків, вчений пропонує 

запровадити ряд додаткових принципів у частині надання соціального 

захисту, серед яких, зокрема, звертається увага на необхідності введення 

принципів вимогливості, виховання, своєчасності, індивідуального і 

ситуативного підходу, дотримання прав спільноти і суспільства, 

неспричинення шкоди, спільної діяльності, мультикультурності, 

представництва, необхідності і достатності та ненасильства  [84, c. 74].  

Отже, науковець веде мову про зміст принципів соціального захисту 

через уявлення суб’єктів про належне регулювання та функціонування 

відповідного правового інституту. Відзначимо, що дана позиція є цілком 

виправданою з огляду на формування через принципи шляхів розвитку 

суспільних відносин у межах окремого правового інституту. Таким чином, 

встановлення вектора розвитку цілком логічно пов’язується із уявленням 

про належне регулювання та функціонування та прагненням до досягнення 

відповідного стану правовідносин. 

Деякими вченими виокремлюються такі основні принципи 

соціального захисту населення, як гуманність, адресність, соціальна 
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справедливість, комплексність, забезпечення прав і свобод особистості [74, 

с. 315].  

Даний підхід виглядає цілком логічним, незважаючи на досить 

незначну кількість виокремлених основоположних засад, оскільки мова 

йде винятково про основні засади, які формують належні шляхи 

функціонування та розвитку інституту соціального захисту.  

Багато науковців вважають, що основними принципами, які по суті є 

базовими для сучасної моделі соціального захисту, виступають 

багатосуб’єктність, системність, адресність, комплексність та гнучкість 

здійснення функцій. Призначення соціального захисту щодо надання 

необхідної допомоги особам у скрутній ситуації, стимулювання і 

підтримки активності людей та прагнення до самостійного вирішення 

наявних проблем здійснюється саме завдяки наведеним вище принципам 

[104, с. 16].  

Отже, можна зробити висновок про значну схожість та відповідність 

між зазначеними переліками принципів соціального захисту. Досить 

цікавим новим принципом є принцип гнучкості, який дозволяє інституту 

соціального захисту належним чином функціонувати в умовах постійної 

зміни як правового регулювання, так і потреб осіб, які є суб’єктами 

правовідносин у сфері соціального захисту. 

Слушною, з наукової точки зору, є позиція Є.П. Яригіної, яка вказує 

на важливість наступних принципів: «диференційований підхід до 

соціального захисту різних соціально-демографічних груп і верств 

населення, забезпечення всім громадянам соціально прийнятного рівня 

життя, гнучкість і дієвість у здійсненні заходів соціального захисту, 

поєднання централізованого й локального регулювання в системі 

соціального захисту населення, комплексність заходів соціального 

захисту» [71, c. 35].  

Даний підхід передбачає необхідність виокремлення в основному 

організаційних принципів, які дають можливість сформувати належний 
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рівень взаємозв’язку необхідних засобів регулювання та функціонування 

соціального захисту, наділяють соціальний захист необхідними 

характеристиками та ознаками, які забезпечують ефективний, 

цілеспрямований розвиток відповідного правового інституту.  

У межах нашого дослідження важливою є позиція 

М.В. Буроменського, який розглядав питання відповідності пільг і 

привілеїв, встановлених КЗпП України для жінок, принципу гендерної 

рівності [105, с. 84-86].  

У свою чергу, І.В. Шульженко зауважує, що законодавство України, 

створюючи умови для зайнятості населення на принципах забезпечення 

рівних можливостей без будь-якої дискримінації, передбачає певні пільги 

для окремих категорій жінок [106, c. 132].  

Даний принцип є специфічним для соціального захисту саме жінок, 

оскільки впроваджує вектор розвитку даного інституту в цілях 

забезпечення рівних можливостей реалізації своїх прав жінками в 

порівнянні із чоловіками.  

М.М. Руженський серед принципів соціального захисту населення 

виокремлює принцип єдності об’єктивних і суб’єктивних факторів, 

принцип соціальної справедливості, принцип поєднання об’єктивної 

соціальної саморегуляції з цілеспрямованою діяльністю у здійсненні цього 

захисту, принцип індивідуальної соціальної відповідальності, принцип 

соціальної солідарності, принцип соціальних гарантій, принцип 

соціального партнерства, принцип економічної ефективності соціального 

захисту населення, принцип пріоритету економічних та соціальних 

інтересів особистості, принцип адресності заходів соціального захисту, 

принцип поєднання форм і методів соціального захисту та самозахисту, 

принцип соціальності, принцип системності, принцип інтеграції в єдину 

систему гарантій соціального захисту, принцип динамічного характеру 

соціально-економічних процесів, принцип випереджального 
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функціонування й розвитку соціального захисту, принцип пріоритетності 

забезпечення продуктивної зайнятості [73, c. 77-91].  

У даному випадку ми можемо спостерігати досить значну кількість 

можливих принципів соціального захисту, які за своїм змістом досить 

різнонаправлені та охоплюють значний об’єм можливого правового 

регулювання даного правового інституту. Водночас зауважимо, що вчений, 

звертаючи увагу на наведені принципи, допускає існування інших, які не 

були ним виділені.  

Підтвердженням цього є досить значний та глибокий аналіз 

можливих принципів соціального захисту, проведений В.А. 

Скуратівським, який вважає, що «соціальний захист населення 

здійснюється за наступними принципами:  пріоритет захисту соціальних 

інтересів і потреб людини, її життя і здоров’я;  загальність соціального 

захисту; рівність у праві на соціальний захист;  загальнодоступність і 

гарантований рівень соціального забезпечення найнагальніших життєвих 

потреб для всіх громадян; всебічність форм і видів соціального захисту; 

законодавче визначення основних соціальних гарантій; визначення рівня 

надання соціальних гарантій на підставі соціальних нормативів; 

попередження виникнення та розвитку соціальних ризиків; законодавче 

закріплення розподілу відповідальності між державою, працедавцями та 

працівниками щодо забезпечення гарантій із соціального страхування; 

координація взаємодії держави, суспільства, громадян у забезпеченні 

соціального захисту; орієнтація на універсальність показників рівня життя 

всіх верств населення та соціальних груп, збалансованість розподілу 

фінансових коштів (із урахуванням відповідальності держави) для 

досягнення цілей соціальної справедливості в суспільстві та підтримки на 

належному рівні всієї соціальної сфери держави;  диференційований підхід 

до різних соціально-демографічних груп залежно від ступеня їх 

економічної самостійності, працездатності та можливості отримання 

доходів;  реалізація прав кожного громадянина на працю й отримання 
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гарантованого мінімуму доходів, достатнього для нормальної 

життєдіяльності працюючого та його сім’ї;  державні гарантії з оплати 

найманої праці, що забезпечуються установленням її мінімального рівня 

незалежно від об’єкта прикладання праці (у власному виробництві, 

кооперативі, асоціації, акціонерному товаристві або державному 

підприємстві); відповідність основних засад соціального захисту рівню 

соціально-економічного розвитку держави» [21, c. 316].  

Очевидно, що перелік принципів не є вичерпним та може бути 

значно доповнений, зокрема шляхом поділу  більш загальних принципів на 

конкретніші. Проте очевидним є те, що для найбільш ефективного аналізу 

такого значного масиву правових категорій, що є основоположними 

засадами формування та функціонування системи соціального захисту, 

необхідно їх згрупувати за окремими об’єднуючими ознаками та 

критеріями диференціації.  

Професор Н.Б. Болотіна наголошує, що загальні принципи права 

соціального забезпечення (захисту) слід поділити на змістовні та 

формальні. Змістовні принципи формують загальні засади змісту права 

соціального захисту. Формальні принципи відображають якість 

юридичного механізму забезпечення такого права [107, с. 192-193].  

Відзначимо, що відповідний підхід до диференціації є досить 

важливим, оскільки дозволяє сформувати розуміння принципів залежно 

від напряму їх впливу на формування, функціонування та розвиток 

інституту соціального захисту. Окремо слід зазначити, що вчена 

ототожнює принципи соціального захисту та соціального забезпечення. 

Даний підхід ми можемо підтримати, оскільки відображення основних 

засад більш вузької правової категорії, за винятком окремих специфічних 

принципів, цілком відповідає засадам категорії ширшої за своїм змістом, 

яка в повній мірі охоплює вузьку.  

О.В. Тищенко розглядає принципи права соціального забезпечення, 

виходячи із їх змісту, та поділяє на загальногалузеві і внутрішньогалузеві. 
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При цьому загальногалузевими принципами є такі, що мають тісний 

взаємозв’язок із всіма напрямками регулювання правом соціального 

забезпечення, тоді як зміст внутрішньогалузевих принципів містить засади 

розвитку лише окремих інститутів цієї галузі права, таких як пенсійне 

забезпечення, соціальне страхування чи соціальне обслуговування  [108, 

с. 115].  

Основним критерієм поділу вченою обрано можливість виявлення 

одних і тих же принципів в інших галузях права та суспільних відносин. 

Відзначимо, що подібний критерій є досить значущим для дослідження 

специфічних галузевих принципів, оскільки дозволяє виділити таку групу 

принципів та зосередити на них більшу увагу, що дає можливість значно 

ефективніше удосконалювати дану категорію принципів, оскільки з огляду 

на специфіку того чи іншого правового інституту принципи могли не стати 

предметом достатнього наукового інтересу з боку вчених. Подібну 

ситуацію можемо спостерігати в частині принципів соціального захисту 

жінок, в основу дослідження сутності яких покладено саме загальні 

наукові доробки, які стосуються соціального захисту в цілому як явища, 

без конкретизації за суб’єктом відповідного захисту.  

Подібним є підхід і щодо класифікації принципів права соціального 

забезпечення, продемонстрований В.Л. Костюком. Відповідно до нього 

принципи поділяються на такі види:  

1) загальноправові (універсальні);  

2) конституційно-правові (основоположні);  

3) галузеві (спеціальні) [109, c. 5].  

Однак з такою класифікацією ми не можемо погодитись, оскільки 

питання загальноправових та конституційних принципів, на нашу думку, 

перебуває в одній площині. Конституцією України виокремлюються 

загальні принципи права, які можуть бути використані в більшості наявних 

на даний момент галузей, або специфічні галузеві, які спрямовані на 

регулювання певного виду правовідносин. Тому недоцільно із категорій 
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загальноправових принципів та галузевих принципів виокремлювати 

додаткову складову за ознакою належності та затвердження одним 

нормативно-правовим актом, оскільки у такому випадку втрачається 

основний критерій відповідної класифікації.  

В.В. Лаврухін вважає, що в теорії соціального захисту необхідно 

виділяти декілька груп принципів, а саме відносно самого соціального 

захисту і  відносно систем соціального захисту. До першої групи слід 

відносити принципи надання соціального захисту, зокрема 

індивідуального, системного або організованого, до іншої – принципи 

організації, принципи функціонування і принципи управління системою 

соціального захисту [84, c. 74].  

Автор не наводить чіткого критерію розмежування відповідних груп 

принципів, однак очевидним є те, що відповідний критерій розкривається в 

ролі принципів у функціонуванні системи соціального захисту. Відповідна 

класифікація є досить цікавою з наукової точки зору, так як дозволяє 

розмежувати принципи за їх функціональною складовою, що дає 

можливість більш ґрунтовно підійти до дослідження та удосконалення 

даної частини змісту принципів.  

На нашу думку, доцільно диференціювати принципи соціального 

захисту жінок за характером їх впливу на систему соціального захисту 

відповідної категорії суб’єктів на такі групи: 

1) принципи організаційного характеру. Ця група принципів 

встановлює основоположні засади побудови структури соціального 

захисту жінок та взаємозв’язку її елементів. Від належності даних 

принципів напряму залежить взаємодія між елементами інституту 

соціального захисту, безпосереднім результатом чого є досягнення 

необхідного рівня реального ефективного впливу соціального захисту на 

правовідносини та рівень запроваджених гарантій реалізації жінками своїх 

прав;  
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2) принципи стандартоформуючого характеру. Група 

стандартоформуючих принципів запроваджує та врегульовує якісні 

критерії соціального захисту жінок. Тобто відповідні принципи 

дозволяють зрозуміти суть характерних рис та обов’язкових елементів 

соціального захисту, встановлюючи орієнтири та стандарти соціального 

захисту жінок;   

3) принципи векторального характеру. Серед відповідної групи 

принципів виокремлюються ті основоположні засади соціального захисту, 

які розглядаються суспільством та державою як перспективні та необхідні. 

Тобто принципи векторального характеру фактично визначають напрямок 

подальшого розвитку соціального захисту жінок, який формується із 

урахуванням новітніх тенденцій та належного досвіду, з метою 

удосконалення окремих елементів інституту соціального захисту для 

визначення найбільш ефективної та оптимальної системи забезпечення 

соціального захисту жінок.  

До першої виділеної категорії принципів організаційного характеру 

доцільно відносити принципи, які за своїм змістом впливають на структуру 

соціального захисту жінок, формують та розкривають взаємозв’язки 

структурних елементів даного правового інституту та направлені на 

створення ефективної та дієвої системи соціального захисту жінок.  

До таких принципів можемо віднести наступні: 

1) 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 

для раціональної організації соціального захисту, пов’язуючи складові 

частини тісно між собою, внаслідок чого вони доповнюють одна одну і 

різною мірою реалізовуються на практиці в конкретних умовах); 
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2) 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. Його зміст зводиться до того, що основоположні гарантії, які 

забезпечують охорону прав суб’єктів трудових правовідносин, 

визначаються нормативно-правовими актами, а решту правил щодо 

врегулювання питань виконання трудової функції сторони встановлюють, 

узгоджуючи їх між собою самостійно або в порядку, передбаченому 

централізованими нормами; 

3) принцип поєднання об’єктивної соціальної саморегуляції з 

цілеспрямованою діяльністю у здійсненні цього захисту, який враховує 

весь арсенал форм самореалізації жінки, спрямований на сприяння 

мобілізації та активізації її творчого потенціалу до високопродуктивної 

праці, створенню умов для соціальної активності; 

4) принцип поєднання форм і методів соціального захисту та 

самозахисту. Даний принцип передбачає для жінок соціальний захист 

через надання однакових умов для здійснення права на працю, розвиток 

ініціативи та економічної самостійності. Тобто він частково перекладає 

відповідальність за забезпечення належного та достатнього рівня життя з 

держави на конкретну особу, якій державою створюються необхідні умови, 

які покликані забезпечити можливість самореалізації та самозабезпечення. 

Для принципів стандартоформуючого характеру притаманним є 

формування якісних характеристик змісту соціального захисту жінок за 

рахунок упровадження окремих стандартів соціального захисту 

відповідної категорії суб’єктів. 

До даної категорії принципів вважаємо за доцільне віднести 

наступні:  
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1) принцип гендерної рівності, який забезпечує надання жінкам 

рівних можливостей в порівнянні із чоловіками щодо доступу до 

соціального захисту без будь-якої дискримінації. Він сприяє усуненню 

всіх соціальних бар’єрів, що заважають людині проявитися як особистості, 

а також створенню рівних соціальних можливостей 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; 

2) принцип забезпечення жінкам соціально прийнятного рівня 

життя. Цей принцип зосереджує увагу на стабільності джерел утворення 

доходів жінок, їх оптимальному співвідношенні між джерелами 

формування доходів та зростанням доходів, особливо соціально вразливих 

категорій жінок, зокрема вагітних та матерів. Забезпечується відповідний 

принцип в основному через надання соціального забезпечення у випадках і 

розмірах, закріплених державними правовими приписами. При цьому 

соціальне призначення подібних гарантій полягає не тільки у виплатах 

конкретно непрацездатним, а й у підтримці через них певного балансу 

доходу сім’ї;  

3) принцип соціальної справедливості, який спрямований на 

впровадження рівності соціальних прав кожної особи, скасування 

необґрунтованих привілеїв, відповідність розміру доходу жінки витратам 

праці. Він вказує на необхідність проведення справедливого розподілу 

діяльності, доходів, праці та соціальних благ, винагород, який впливає на 

належне вирівнювання якості життя. 

До третьої групи виділених нами принципів належать ті, що мають 

векторальний характер, тобто їх дія та регулювання спрямовані на 

подальший розвиток соціального захисту жінок, визначення шляхів 

відповідного розвитку, причому не відокремлено, а з урахуванням впливу 

соціального захисту жінок на інші сфери суспільних відносин. До таких 

принципів вважаємо за необхідне віднести наступні:  
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1) принцип пріоритету економічних та соціальних інтересів 

особистості жінки. Цей принцип забезпечує пріоритет інтересів жінки 

шляхом утвердження свободи її особистості для 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 особистісної самореалізації, 

різних форм соціального самоствердження; 

2) принцип економічної ефективності соціального захисту жінок, 

який 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 з тим, щоб отримувані соціальні допомоги не переважали 

над заробітною платою; 

3) принцип пріоритетності забезпечення продуктивної зайнятості. 

Даний принцип врегульовує пріоритет розвитку взаємного поєднання 

різного роду важелів, в тому числі матеріальних, соціальних та правових, 

щодо стимулювання жінок до зайнятості в різноманітних галузях 

виробництва. Він також встановлює шлях розвитку економіки держави 

через запровадження продуктивної зайнятості, формування нових робочих 

місць із гідними умовами праці, детінізацію трудових відносин, 

стимулювання підприємництва та розвитку умов для професійного 

навчання. 

Враховуючи вищенаведене, доходимо висновку, що соціальний 

захист жінок має досить значну кількість гарантій та принципів, які з 

метою кращого розуміння та аналізу можуть бути класифіковані за 

різними критеріями. Надзвичайно важливим є дослідження принципів та 

функцій соціального захисту жінок, оскільки це дозволить сформувати 

розуміння належних векторів розвитку даного інституту з метою 
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забезпечення його найбільш ефективного функціонування та становлення 

необхідного рівня правового регулювання відносин соціального захисту 

жінок, що забезпечить належну охорону їх прав та законних інтересів.  

Водночас кількісний рівень досліджень принципів та гарантій 

соціального захисту жінок є досить незначним, що передбачає очевидну 

потребу у подальших дослідженнях у даній сфері. Удосконалення 

наукового підґрунтя з питань принципів та гарантій соціального захисту 

жінок дозволить формувати та вносити обґрунтовані та ефективні зміни до 

законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Метою соціального захисту жінок є досягнення суспільними 

відносинами соціально безпечного стану, в якому створено умови для 

належного рівня задоволення життєво необхідних інтересів жінок для 

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. 

2. За взаємодією із метою соціального захисту жінок його завдання можуть 

бути: 

3) цілеформуючі (фактично включають завдання, які загалом 

визначають напрямок дій у межах соціального захисту). До таких завдань 
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доцільно віднести створення умов для належного рівня задоволення 

життєво необхідних інтересів жінок, для вільного і всебічного розвитку, 

запобігання і подолання соціально-економічних ризиків;  

4) 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.  

За критерієм взаємодії суб’єкта, на якого спрямований соціальний 

захист, та держави можемо виокремити такі завдання соціального захисту 

жінок: 

3) активні (у 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; 

4) пасивні (спрямовані на подолання соціальних ризиків, 

здійснюються фактично без активної участі жінки). До пасивних завдань 

можна віднести, серед інших, встановлення пенсійних виплат, виплат, 

пов’язаних із народженням дитини. 

3. 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-
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економічних ризиків, 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. Однак, на наш 

погляд, це  недоцільно робити, оскільки бідність є одним із соціальних 

ризиків, тобто однією із складових цілеформуючого завдання по боротьбі 

із ними, що дає обґрунтовані підстави вважати боротьбу із бідністю та інші 

подібні за змістом завдання саме цілеспрямованими.  

4. Функції соціального захисту жінок доцільно диференціювати за 

критерієм їх впливу на уникнення соціальних ризиків на наступні види: 

4) превентивну функцію (функцію, яка виконує завдання щодо 

створення умов по недопущенню соціальних ризиків для жінок);  

5) відновлювальну функцію (функцію, яка дозволяє зменшити 

негативний вплив соціальних ризиків на життєдіяльність жінок); 

6) адаптаційно-стимулюючу функцію (функцію, яка адаптує 

суспільство до ринкової економіки, узгоджуючи розмежування 

відповідальності за наявністю соціальних ризиків між державою та 

конкретною особою шляхом стимулювання осіб до конкретних дій з 

метою самостійного захисту). 
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5. 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.  

6. 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. 

7. 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.  

8. Адаптаційно-стимулююча функція дозволяє підготувати 

суспільство до ринкової економіки, узгоджуючи розмежування 

відповідальності за наявність соціальних ризиків між державою та 
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конкретною особою шляхом стимулювання її до дій в цілях самостійного 

захисту своїх соціальних прав.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3 

Зміст соціального захисту жінок в умовах євроінтеграції України 

 

3.1 Наукова інтерпретація та зміст соціальних прав жінок 

 

З’ясування сутності соціальних прав жінок в Україні є важливим 

питанням у контексті забезпечення принципів та засад сучасного 

демократичного суспільства. Формування правильного та обґрунтованого 

наукового бачення цього аспекту є необхідною складовою розвитку 

інституту забезпечення прав людини та соціальної сфери загалом. В 

умовах розбудови громадянського суспільства, соціальної та правової 

держави важливо провести ґрунтовне дослідження та сформувати належну 

теоретичну аргументацію змісту соціальних прав жінок.   

Обґрунтування міжнародними та національними положеннями прав 

жінок у соціальній сфері, формування сучасного бачення напрямів 

соціального забезпечення прав жінок  вимагає більш ефективних векторів 

гарантування їх можливостей та свобод стосовно втілення пріоритетних 

положень соціального захисту, зумовлює необхідність проведення нових 

наукових тлумачень та впровадження практичних ініціатив.  
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Висловлення теоретичного бачення структурних складових прав 

жінок у соціальній сфері має прикладне значення для розуміння 

проблемних аспектів реалізації соціальних гарантій та створення дієвої 

моделі захисту інтересів жінок.  

Звертаючись до питання забезпечення соціальних прав та свобод 

жінок,  Н.О. Бондаренко слушно зауважив, що права й обов’язки жінок 

безпосередньо визначають їх становище у суспільстві, міру юридичної 

свободи і відповідальності, створюють необхідні умови для всебічного 

розвитку особи, задоволення її інтересів та потреб [135, с. 87] . 

Інакше кажучи, формування соціальних прав та інтересів жінок 

базується на прогресивних положеннях щодо забезпечення правового 

статусу особи та впливає на механізми реалізації можливостей жінок у 

соціальній сфері.     

Відповідно до Словника-довідника термінів з Європейської 

інтеграції за ред. М.Н. Бойцуна, Я.М. Мудрого, О.М. Рудіка під 

соціальними правами жінок можна розуміти:  

1) сукупність прав жінки у соціальній сфері (можливість набуття 

соціальних благ, володіння, користування та розпоряджання ними та їх 

захист або вчинення певних дій у соціальній сфері;  

2) сукупність конституційних прав жінок, що визначають юридичні 

можливості претендувати на отримання матеріальних благ від держави за 

настання певних умов;  

3) правові норми, які визначають місце жінки в соціальній сфері 

суспільства, забезпечують їй можливість мати, користуватися і 

розпоряджатися соціальними благами [136, c. 286]. 

Отже, соціальні права жінок знаходять свій прояв у сфері 

соціального забезпечення,  мають механізми, спрямовані на реалізацію 

жінками можливості набувати та реалізовувати соціальні права, мати 

юридичні гарантії щодо користування та розпорядження соціальними 

благами на підставі принципів достатності, справедливості та рівності.  
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Потрібно відзначити, що вказаний підхід до розкриття сутності соціальних 

прав враховує як загальний перелік прав, так і сукупність правових норм, 

які визначають особливості правового статусу жінки у системі соціальних 

правовідносин.  

Дослідження прав жінок у сучасних умовах державотворення 

дозволило Г.І. Дутці та О.М. Кузнєцовій висловити позицію, відповідно до 

якої без захисту прав жінок неможливе забезпечення прав людини як 

невід’ємної, універсальної властивості особистості, що має загальнолюдсь-

ке значення [137, c. 46]. 

Отже, визначення змісту прав жінок, у тому числі соціальних, сприяє 

забезпеченню основних та універсальних властивостей розвитку 

особистості, підвищенню ефективності діяльності правових інститутів, що 

розвивають ідею втілення свобод та інтересів у сфері соціального захисту. 

Слушною також є думка Т.І. Кремешної, що об’єктивні реалії 

суспільного життя висувають на перше місце саме соціально-економічну 

ознаку становища жінки в суспільстві, яке, головним чином, зумовлює 

зміст і характер її політико-правового статусу. Становлення нової, 

демократичної моделі суспільного життя вимагає повноцінного 

забезпечення прав і можливостей жінок [138, с. 74, 76].  

Дійсно, належне визнання та підтримка соціального становища 

жінок в Україні є важливою віхою розвитку суспільства. Крім того, 

спостерігається пряма залежність між вдосконаленням моделі розвитку 

суспільного життя та механізмами забезпечення прав жінок. Тому виникає 

необхідність у підвищенні стандартів соціального захисту жінок та 

побудові розвиненого соціально орієнтованого суспільства.   

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 

визначає, що соціальні права включають: право на працю, на справедливі 

умови праці, на створення профспілок, на соціальне забезпечення; право 

сім’ї, матерів та дітей  на охорону і допомогу; на достатній життєвий 

рівень, на здоров’я, на освіту [139].  
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Міжнародне нормативно-правове регулювання соціальних прав має 

на меті уніфікувати ключовий перелік прав жінок у соціальній сфері, 

виокремити найбільш вагомі позиції, на які потрібно звернути увагу 

державам. В умовах відсутності чіткого визначення національним 

законодавством соціальних прав міжнародні документи відіграють 

важливе значення для створення правової системи соціальної захищеності 

жінок в Україні.  

Дещо інший підхід запропоновано у Великому енциклопедичному 

юридичному словнику, у якому до соціальних прав віднесено такі права: 

право на працю, на відпочинок, на соціальний захист, на житло, на 

достатній життєвий рівень, на охорону здоров’я, медичну допомогу та 

медичне страхування та ін. Соціальні права жінок визначаються як 

громадські права у соціальній сфері, що полягають у можливості набуття 

соціальних благ, володіння, користування й розпорядження ними та їх 

захист або вчинення певних дій у цій сфері [140, с. 829]. 

Запропонований підхід близький до сучасного розуміння переліку 

основних соціальних прав, визначеному у ключових актах соціального 

забезпечення. Трактування соціальних прав як громадянських, на нашу 

думку, є цілком виправданим, оскільки це відображає їх сутність та 

спрямування. Аналізуючи дефініцію соціальних прав, можна також 

вказати на те, що вона включає декілька правомочностей, зокрема, щодо 

набуття, володіння, користування соціальними благами.  

Дослідниці питань, пов’язаних із захистом прав жінок в Україні,               

О.О. Уварова та  К.К. Дайнеко вважають, що  права жінок можуть 

гарантуватися тільки державою, тому це зумовлює важливість розробки 

відповідної національної політики у цій сфері [141, c. 33].  

Ми глибоко переконані, що питання визначення особливостей 

реалізації соціальних прав жінок повинно бути прерогативою державної 

політики. Потрібно відзначити, що формування державного регулювання 
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соціальних гарантій жінок в Україні впливає як на визначення основних 

соціальних інтересів та прав жінок, так і на ефективність їх забезпечення. 

Вивчаючи порушену проблематику у контексті забезпечення 

соціальної безпеки громадян, Т.І. Другопольська дійшла висновку, що 

соціальні права – це механізми, які дозволяють громадянам реалізовувати 

можливу поведінку або діяльність у соціальній сфері, яка пов’язана з 

можливістю людини працювати та відпочивати, захищати свої соціально-

економічні права, отримувати соціальний захист, мати право на достатній 

життєвий рівень, отримувати належну медичну допомогу та користуватися 

страховою медициною [142, с. 64]. 

Необхідно відзначити, що соціальна захищеність є невід’ємною 

характеристикою системи соціального забезпечення та набуває особливого 

значення для гарантування соціальних прав жінок і чоловіків. Напрямки 

соціальної політики держави щодо надання можливості працювати, 

отримувати соціальні послуги та соціальні гарантії повинні мати кінцевий 

результат у вигляді високого рівня соціальної безпеки, захищеності та 

соціальної підтримки, що надаються державою обом статям. 

На думка В.М. Андріїва, соціальні права – це погоджені і визнані 

міжнародною спільнотою загалом, закріплені в законодавстві більшості 

сучасних держав мінімальні правові норми – стандарти прав людини у 

соціальній сфері, що передбачають такі умови життя, які дозволяють 

кожному вільно підтримувати і розвивати людську сутність [143, с. 7]. 

У своєму дослідженні автор робить акцент на тому, що існує 

взаємозв’язок міжнародного та національного бачення соціальних прав 

людини, а соціальні стандарти повинні робити життя громадян більш 

розвиненим. Отже, для жінок соціальні права мають, зокрема, визначати, 

підтримувати та реалізовувати загальнолюдські потреби, необхідні для 

нормально існування у соціумі.   

Слушно вказано С.М. Прилипком, що соціальні права жінок, їх 

визнання, закріплення, дотримання, охорона і захист структурно є 



 

 

142 

потужним комплексом принципів і норм, що регулюють широкий спектр 

суспільних відносин [144, с. 272]. 

Визнаємо, що спектр соціальних прав жінок є достатньо 

розгалуженим і включає основи визначення, забезпечення, охорони 

соціальних можливостей, систему цінностей та засад, які допомагають 

виконувати завдання захисту жінок у питаннях соціального спрямування.  

На наше переконання, соціальні 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.  

Досягнення результативності вказаних вище механізмів значною 

мірою зумовлене особливим нормативним регулювання, що деталізує та 

окреслює межі правового забезпечення прав жінок.  

На думку Л.В. Леонтєвої, «загальне розуміння соціальних прав жінок 

закріплене у Конституції України та пов’язане з концепцією соціальної 

держави». Дослідниця також зауважує, що «до соціальних прав жінок які 

потребують гарантування та захисту з боку держави, потрібно віднести 

права жінок, пов’язані з материнством та право на медичну допомогу і 

охорону здоров’я» [36, c. 572]. 

Вважаємо, що належне забезпечення прав жінок можливе за 

ефективного використання інститутів соціальної держави, адже до цього 

питання необхідно підходити комплексно й одночасно створювати 

нормативні та інституційні механізми реалізації для досягнення високих 

показників гарантування свобод і можливостей ключових аспектів 

соціальної захищеності жінок. Отже, зміст соціальних прав жінок, окрім 

того, що розкривається у положеннях Конституції та законів України, має і 

спеціальні відокремлені особливості.   
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Реалізація базових соціальних потреб жінок знаходить своє втілення 

у низці положень Основного Закону держави, який, зокрема, гарантує такі 

прова: право на працю (ст. 43); право на страйк (ст. 44); право на 

відпочинок (ст. 45); право на соціальний захист (ст. 46); право на житло 

(ст. 47); право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї (ст. 48); 

право на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування (ст. 

49). Також у ч. 2 ст. 24 Конституції закріплено ідею щодо надання жінкам 

рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній 

діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та 

винагороді за неї; вжиття спеціальних заходів щодо охорони праці і 

здоров’я жінок, встановлення пенсійних пільг [34]. 

Безумовно, 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.    

У контексті розвитку соціальних  прав жінок важливими є механізми 

щодо:  

     1) утвердження  непорушності та гарантованості прав жінок. 

Питання непорушності та невідчужуваності прав закріплене у 

положеннях багатьох законодавчих актів, а саме:  

            а) у Конституції України (ст. 21), де зазначено, що права і свободи 

людини є невідчужуваними та непорушними [34]; 

            б) у Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок, де визначено зобов’язання сторін учасниць щодо забезпечення  

всебічного розвитку та прогресу жінок з метою гарантування їм здійснення 



 

 

144 

і користування  правами  людини  та  основними  свободами  на основі  

рівності з чоловіками [145].  

Вказані акти міжнародного та національного характеру стосуються 

правового захисту гарантованих жінкам прав та чітко визначають, що на 

різних рівнях правового регулювання встановлені правові механізми 

закріплення та захисту інтересів і можливостей жінок. Належне та 

своєчасне забезпечення втілення проголошених положень суттєво спрощує 

подальші спроби досягнення прогресу у державній регламентації 

соціальних прав жіноцтва;  

2) забезпечення рівних можливостей для реалізації своїх прав у різних 

сферах суспільного життя. 

Потрібно розуміти, що повністю втілити вказаний принцип 

неможливо, оскільки рівність, як і справедливість та інші подібні категорії, 

є відносними характеристиками. Водночас намагання подолати 

дискримінаційні та гендерні протиріччя втілені у положеннях Закону 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків», який покликаний втілювати ключові засади подолання 

дисбалансу у реалізації прав протилежними статями та визначати право 

жінки на рівні умови для життєдіяльності, праці та інших аспектів втілення 

жінками та чоловіками своїх прав [146]. 

Звертаючись, наприклад, до питання представництва в органах 

влади, на підприємствах, в організаціях, можемо зауважити, що жінкам в 

силу певних обставин не вдається використати свої можливості та 

претендувати на справедливий розподіл владних повноважень. 

Так, оцінка представництва жінок за результатами місцевих виборів 

2015 року засвідчила, що кількість жінок-депутатів в обласних радах 

становила 15%, у міських радах – 29%, у районних радах – 24%, у 

селищних радах – 46%, у сільських радах – 56%. Водночас збереглася така 

тенденція: чим вищий рівень ради, тим менше жінок у ній представлено 

[147]. 
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Низький рівень представництва жінок на керівних позиція 

державних та приватних установ, організацій та органів влади зумовлює й 

низький рівень заробітної плати та нездатність впливати на ключові 

питання соціальної політики. 

Аналітиками видання «Слово і діло» відзначено, що Верховна Рада 

України з кожним скликанням прагне до все більшої гендерної 

збалансованості. Про це свідчать такі дні: у VII скликанні (2012-2014 рр.) у 

ВР працювало 46 жінок-нардепів, у VIII скликанні (2014-2019 рр.) – 56, а в 

IX  скликанні (2019 р. – по теперішній час) – 87, тобто понад 20% усього 

складу [148]. 

Таким чином, система представництва жінок у парламенті стає більш 

справедливою щодо питання розподілу владних повноважень між жінками 

та чоловіками стосовно вирішення питань державного значення. У межах 

ключового органу влади в державі спостерігається позитивна тенденція 

щодо збільшення кількості жінок у загальному складі Верховної Ради 

України;  

          3) упровадження спеціальних заходів із охорони праці, поєднання 

праці з материнством, матеріальною підтримкою материнства та 

дитинства. 

В Основах законодавства про охорону здоров’я, забезпечення прав 

дітей та матерів передбачені такі заходи:  

а) виплата допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;  

б) заборона застосування праці жінок у важких та шкідливих умовах, 

що можуть негативно позначитися на їх здоров’ї;  

в) поліпшення умов праці [149]. 

Вважаємо за доцільне надавати жінкам відповідні приміщення, 

установи, відпустки та соціальні виплати, позбавляти їх негативного 

впливу від виконання робіт, які можуть відповідним чином вплинути на 

організм жінок. Народження та виховання майбутніх поколінь потребує 
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особливого соціального захисту та повноцінної реалізації саме соціальних 

прав жінок.  

Потрібно відзначити також, що Основний Закон держави пропагує 

не тільки соціальну, але й гендерну рівність, відзначаючи необхідність 

державної підтримки та забезпечення особливих соціальних потреб жінок. 

Законодавчий акт найвищої юридичної сили закріплює також позицію 

стосовно того, що без забезпечення загальних засад соціальної політики 

неможливо вирішувати більш специфічні та ситуативні завдання 

соціального забезпечення жінок. 

Пропонуємо розглянути зміст основних соціальних прав жінок: 

права на працю, на медичну допомогу та охорону здоров’я, на достатній 

життєвий рівень, на охорону материнства, на соціальний захист.  

1. Право жінок на працю передбачає гарантовані державою можливості 

щодо реалізації їхнього потенціалу, здібностей та вмінь шляхом залучення 

до  трудової діяльності.   

Беручи до уваги фізіологічні особливості розвитку жіночого 

організму, зазначимо, що забезпечення прав жінок потребує додаткових 

інструментів соціального захисту,  гарантій, обмежень та пільг, які 

спрямовані на захист прав та врахування інтересів жінок у сфері трудових 

відносин.   

Ст. 10 Закону «Про охорону праці» встановлено заборону 

застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими 

або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім 

деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та 

побутовому обслуговуванню) [26]. 

Вважаємо за доцільне вказати на необхідність чіткого дотримання 

позиції щодо надання необхідних умов для роботи жінок, у тому числі 

шляхом встановлення обмежень та заборон стосовно праці у важких 

(небезпечних) умовах, виконання робіт, які потребують значних фізичних 

зусиль.     
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Також система реалізації соціального права на працю формується з 

урахування, зокрема, ст. 184 Кодексу Законів про працю, відповідно до 

якої  забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати 

їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей 

віком до трьох років, а одиноким матерям – наявністю дитини віком до 

чотирнадцяти років або дитини-інваліда [32]. 

Таким чином, зміст права на працю жінок містить додаткові 

інструменти, за допомогою яких (у визначених законом випадках) 

можливо захистити можливість жінок заробляти на життя власними 

зусиллями, надавши їм відповідні умови, оплату та реалізацію трудової 

діяльності.   

Слід також погодитися з позицією О.В. Яцуха, що охорона праці 

жінок виступає важливим інститутом трудового права, котрий 

диференціює цілий комплекс правових норм у регулюванні 

взаємовідносин працівників-жінок з роботодавцем з додержанням 

специфіки жіночої праці [37, с. 236]. 

Дійсно, при реалізації права жінок на працю потрібно враховувати 

особливості, які відіграють важливу роль у реалізації їх права на працю 

(фізіологічні, психологічні тощо). 

Таким чином, втілення основ захисту трудових прав жінок 

передбачає застосування як загальних, так і спеціальних норм, покликаних 

надавати можливість використати свій трудовий потенціал та захистити 

від небажаних наслідків виконання важких та понаднормових робіт.  

2. Право на охорону материнства передбачає наявність 

нормативно-інституційних важелів, спрямованих на реалізацію права 

жінок на народження та виховання дітей.   

У ст. 24 Основного Закону держави міститься норма щодо 

необхідності створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати 

працю з материнством, забезпечення правовим захистом, матеріальною і 
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моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання 

оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям [34]. 

Безумовно, право на материнство є одним з найважливіших прав, 

визначених у законодавчих актах держави. Пояснюється це тим, що воно є 

природнім правом, стосується права на життя та пов’язане із 

забезпеченням повноцінного розвитку інституту сім’ї .  

Гарантії забезпечення права на материнство втілені у положеннях, 

зокрема, Сімейного кодексу України: дружина під час вагітності та 

дружина, з якою проживає дитина у віці до трьох років, має право на 

утримання від чоловіка (ст. 84 СК України). Вагітній дружині мають бути 

створені у сім’ї умови для збереження її здоров’я та народження здорової 

дитини (ст. 49 СК України) [150]. 

Необхідно відзначити, 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.  
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Також існують статті КЗпП, зокрема ст. 176, норми якої забороняють 

залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і 

направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком 

до трьох років [32].  

Інакше кажучи, питання охорони материнства регулюються 

положеннями різноманітних нормативно-правових актів, сутність яких 

полягає у втіленні ідеї соціальної захищеності, захисті життя та здоров’я 

жінок-матерів, надання їм  особливих гарантій захисту. 

Вказану позицію підтримують С.Я. Людкевич та Ю.В. Сербалюк, які 

наголошують на необхідності підтримки соціальних механізмів реалізації 

права на працю вагітних і працюючих жінок. Мова йде про гарантії 

працевлаштування, захисту від звільнення, заборони чи обмеження 

використання праці вагітних жінок, жінок-матерів на певних видах робіт, 

надання різних оплачуваних і неоплачуваних відпусток, створення умов 

для годування і догляду за дітьми працюючої жінки-матері [151, c. 120]. 

 З огляду на вказану позицію слід відзначити, що існують окремі 

права жінок, які стосуються сфери охорони материнства та дитинства і 

вимагають ефективних та дієвих інструментів і практик соціального 

захисту. Створення необхідних умов праці та відпочинку жінок, захист від 

незаконних дій роботодавця, надання відпусток, соціальних допомог – 

вектори сучасного забезпечення права жінок на працю.  

3. Право жінок на соціальний захист. 

Європейська соціальна хартія закріпила такі права жінок: право на 

особливий захист (ст. 8); право на охорону здоров’я (ст. 11); право на 

соціальне забезпечення (ст. 12); право на соціальну і медичну допомогу 

(ст. 13); право родини на соціальний, правовий та економічний захист 

(ст. 16); право матерів та дітей на соціальний і економічний захист (ст. 17)  

[152]. 

Отже, Європейською Спільнотою сформовано перелік основних 

можливостей жінок щодо соціального захисту, визначено міжнародні 
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принципи та механізми забезпечення норм, які стосуються гарантування 

прав жінки на захищеність її інтересів у соціальній сфері. Джерела 

міжнародного права з питань соціальних прав жінок висувають на перший 

план питання забезпечення ключових напрямів соціального забезпечення 

(охорона здоров’я, соціальний захист), які потребують особливої 

державної підтримки. 

На національному рівні закріплено право жінки на соціальний 

захист, що включає право на забезпечення її у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних обставин, а також у старості та в інших випадках (ст. 46 

Конституції України [34]. 

Незважаючи на наявність норми щодо соціального захисту, 

Конституція України не окреслює основи соціального захисту жінок, які 

більшою мірою визначаються положеннями законодавчих актів, а також 

роз’яснюються позиціями Конституційного Суду, Міністерства соціальної 

політики тощо. Потрібно також вказати, що перелік соціальних ризиків 

повинен бути доповнений та враховувати, зокрема, матеріальне становище 

жінки, статус жінок, які мають двох або більше дітей, їх житлові та 

побутові проблеми.  Тому вважаємо, що норми Основного Закону держави 

поверхово розкривають питання соціального захисту жінок, тобто 

недостатньо відображають соціальні потреби та ризики, які стосуються 

жінок в Україні.  

Відповідно до статті 7 Закону України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми» право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та 

пологами мають всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані 

в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Допомога при народженні дитини за цим Законом надається одному з 

батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною (ст.10 

Закону)  [29]. 
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Отже, державою визначено гарантії щодо соціальної підтримки 

жінок, покращення стану сім’ї, забезпечення необхідними складовими 

соціального захисту. Вказаний Закон встановлює рівні та справедливі 

умови щодо отримання державної допомоги як однієї з основних гарантій 

соціального захисту. 

У розрізі досліджуваного нами питання Конституційний Суд 

України зауважив, що з метою виконання конституційного обов’язку щодо 

утвердження соціальних прав держава має не лише створити систему 

соціального захисту, а й забезпечити її належне функціонування. Ця 

система повинна гарантувати охорону, зокрема, сім’ї, дитинства, 

материнства і батьківства [153]. 

Таким чином, 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), охорони 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.  

4. Право на медичну допомогу, на охорону здоров’я жінок – це 

забезпечення державою ефективного захисту здоров’я жінок, надання 

медичних послуг та медичного обслуговування відповідно до вимог 

чинного законодавства.  

Відповідно до ст. 57 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я материнство в Україні охороняється і заохочується державою. З 

метою охорони здоров’я жінки їй надається право самій вирішувати 

питання про материнство. Охорона здоров’я матері та дитини 

забезпечується: організацією широкої мережі консультацій та закладів 

соціального забезпечення, наданням відпусток та виплат, забороною 
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застосування праці жінок на важких і шкідливих для здоров’я 

виробництвах, державною і громадською допомогою сім’ї та іншими 

заходами у межах чинного законодавства [149]. 

Потрібно відзначити, що положеннями вказаного Закону закріплено 

ключові соціальні права, які спрямовані на захист інтересів жінки-матері. 

Вказаний підхід підтверджує тезу, що права жінок у соціальній сфері 

потребують комплексного та повноцінного забезпечення, що включає: 

надання відпусток та виплат, врахування особливостей організму при 

визначенні умов праці, створення механізмів заохочення материнства.  

Актуальність забезпечення соціального права жінок на охорону 

здоров’я відзначено у Національній доповіді  «Цілі розвитку Тисячоліття. 

Україна – 2013». У ній, зокрема, вказано, що здоров’я жінок є одним із 

вирішальних факторів, які визначають здоров’я нових поколінь, а здоров’я 

матерів – одна з найвищих цінностей суспільства, що становить основу 

економічного та духовного розвитку держави, поліпшення демографічної 

ситуації [154, с. 34]. 

Зважаючи на це, зазначимо, що питання охорони здоров’я жінки є 

актуальним питанням у контексті забезпечення соціальних прав, створення 

умов для повноцінного розвитку громадян в Україні. 

Погоджуємося із думкою О.В. Мартиненка, що охорона здоров’я 

жінок включає широкий комплекс заходів, реалізація яких починається ще 

задовго до її вступу в репродуктивний період життя. Охорона здоров’я 

жінки-матері поєднує у собі не тільки лікувально-діагностичні заходи, але 

й широкий спектр заходів профілактичного характеру, включаючи 

формування здорового способу життя, створення оптимальних умов 

навчання, праці та побуту, організацію заходів правової та соціальної 

підтримки жінок при народженні і вихованні дітей [155]. 

Безумовно, в Україні реалізуються механізми діагностики здоров’я, 

проведення консультацій, профілактичні та оздоровчі заходи, спрямовані 

на підтримання та покращення стану здоров’я і життєдіяльності жінок. 
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Важливими рисами у забезпеченні соціального права жінки на здоров’я є 

застосування поряд з нормативними (правовими) механізмами соціальних, 

психологічних механізмів із залученням різносторонніх фахівців 

(психологів, соціальних працівників).  

Доречно зауважено Л.В. Леонтєвою, що урядова політика у сфері 

гарантування соціальних прав жінок повинна бути спрямована на 

поліпшення здоров’я матерів і зменшення дитячої смертності та 

здійснюватися шляхом проведення комплексу цілеспрямованих заходів, 

які дозволять забезпечити максимально можливий рівень медичної 

допомоги за існуючого рівня правових, фінансових, матеріально-технічних 

і кадрових ресурсів [36, c. 573]. 

Дійсно, тільки визначення державою системи заходів соціальної 

підтримки, наповнення соціальних прав жінок реальним змістом та 

створення ефективних механізмів державної підтримки може забезпечити 

належну соціальну захищеність, медичну допомогу та допомогти у 

подоланні проблем і викликів у реалізації жінками своїх прав, свобод та 

інтересів.  

Отже, особливості забезпечення права жінок на охорону життя та 

здоров’я визначаються відповідно до життєвих потреб та соціальних 

ризиків, які виникають. Надання медичної допомоги та підтримки жінок є 

пріоритетом державної політики. Держава вживає додаткових заходів 

медичного забезпечення та обслуговування вагітних жінок та жінок-

матерів.    

5. Право жінок на достатній життєвий рівень – це забезпеченість 

основними засобами існування, які надаються державою та спрямовані на  

досягнення оптимального соціального, інтелектуального та фізичного  

розвитку жінок, врахування їх ключових потреб та інтересів.  

Ст. 48 Конституції України закріплює право жінок на достатній 

життєвий рівень, що включає достатнє харчування, одяг, житло [34]. 
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На жаль, вказана позиція не дає чіткого бачення особливостей 

гарантування та реалізації вказаного соціального права жінок. Крім того, 

невідомо, як визначити достатність перелічених складових у контексті 

забезпечення різних категорій громадян (у тому числі вагітних жінок, 

жінок-матерів). 

Досить обмеженими за своєю суттю є рішення Конституційного 

Суду щодо порушеного питання. Так, відповідно до рішення 

Конституційного Суду України від 22 травня 2018 року № 5-р/2018 

держава зобов’язана створити ефективну систему реалізації права на 

достатній життєвий рівень для жінок і чоловіків та їхніх сімей шляхом 

надання відповідного соціального забезпечення [156]. 

Закріпленість обов’язку передбачити необхідний життєвий рівень не 

розкиває належним чином основні складові цієї соціальної гарантії. 

Водночас вказані тлумачення є основою для законодавчих та 

організаційно-правових документів, що приймаються з метою реалізації 

вказаного права.  

Окремо питання забезпечення можливостей жінок, які проживають у 

сільських районах, розкривається у  Конвенції ООН про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок, яка гарантує право жінки користуватися 

належними умовами життя,  особливо житловими  умовами,  санітарними 

послугами,  електро- і водозабезпеченням,  а також транспортом і засобами 

зв’язку [145].  

Таким чином, положеннями міжнародної Конвенції дещо 

конкретизовано позицію стосовно умов, які повинні забезпечуватися в 

рамках реалізації соціального права на достатній життєвий рівень жінок. 

Безумовно, жінки та чоловіки повинні бути наділені необхідним обсягом 

прав, можливостей для гідних умов проживання, створення сім’ї, 

виховання дітей та вирішення побутових питань.  З цією метою аналогічні 

за змістом позиції повинні бути закріплені у вітчизняному законодавстві і 

мати відповідні фінансові та організаційні важелі реалізації. 
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В.В. Мацокін зазначає, що право жінок на достатній життєвий рівень 

є інтегруючим соціальним правом, яке в суттєвій мірі залежить від 

реалізації цілої низки інших конституційних прав та свобод [157, с. 3, 6]. 

Дійсно, інтегруючий характер соціального права на достатній 

життєвий рівень проявляється шляхом поєднання соціальних, 

економічних, правових норм, що стосуються забезпечення людини 

необхідними засобами існування.  

Потрібно погодитися, що вказане питання неможливо розглядати 

відособлено від інших правових позицій, що стосуються питання 

забезпечення нормальних умов життєдіяльності, охорони  інтересів у сфері 

соціального захисту. Водночас суттєве розширення розуміння вказаної 

категорії зумовить виникнення правових колізій та суперечностей у 

процесі його забезпечення. 

Науковці Ю.М. Бисага, М.М. Палінчак М.М., Д.М. Бєлов, 

М.М. Данканич також зауважують, що право на достатній життєвий рівень 

включає в себе ще й такі можливості, як право на поліпшення умов життя, 

на матеріальну допомогу, на дотримання мінімальних стандартів [158, с. 

37-38]. 

Різноплановість у розумінні наповнення права жінок на достатній 

життєвий рівень свідчить, з одного боку, про високу соціальну значимість 

вказаного інституту, а з іншого – про необхідність деталізації вказаного 

поняття та наповнення його сучасним змістом. Вважаємо, що належне 

розуміння вказаного поняття та формування на державному рівні 

можливостей для його повноцінної реалізації є необхідним елементом 

розвитку системи соціальних прав жінок.  

Зауважимо, що зміст права жінок на достатній життєвий рівень 

передбачає як поєднання позицій щодо реалізації мінімальних потреб у 

житлі, одязі, висококалорійній їжі, так і включення питання медичного 

обслуговування, надання мінімальної кількості продуктів харчування та 

непродовольчих товарів, визначених у постанові КМУ від 11 жовтня 2016 
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року № 780 [159], надання необхідного догляду у медичних закладах, 

визначеного соціального обслуговування. 

Таким чином, право жінок на достатній життєвий рівень відповідає 

традиційному розумінню стандартів, які застосовуються для задоволення 

потреб людини щодо надання достатньої кількості одягу, повноцінного 

раціону, товарів, медичного обслуговування, що слугують гарантією 

нормального життя та розвитку жінок. 

Зазначимо, що науковий підхід до розуміння соціальних прав жінок 

полягає у деталізації ключових позицій, визначених національними та 

міжнародними джерелами соціального права. Зміст соціальних прав жінок 

виражає основні можливості, які виникають у жінок у сфері соціального 

забезпечення та необхідні для їх повноцінного існування.  

Враховуючи вищевикладене, можемо зробити висновок, 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.    

 

 

 

 

 

 

3.2 Гендерна рівність у соціальному законодавстві 

 

Забезпечення рівності чоловіків та жінок є одним з найбільш вагомих 

загальнолюдських принципів, що закріплений нормами соціального 

законодавства. Дослідження проблематики гендерної рівності в межах 
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соціальних норм – надзвичайно актуальний аспект, 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.   

Підвищення якості розуміння соціального законодавства, що 

регламентує питання гендерної рівності, має прикладне значення для 

утвердження соціальної справедливості, повноцінного розвитку інституту 

демократії, громадянського суспільства та правової держави.  

 У межах нормативно-правових джерел сфери соціального захисту 

питання гендерної рівності розкривається у Конституції України, 

кодифікованих законодавчих джерелах із вказаної проблематики, 

профільних законах України, указах Президента України, постановах 

Кабінету Міністрів України, наказах Міністерства соціальної політики та 

Міністерства юстиції України та інших актах, що регулюють питання 

рівності чоловіків та жінок.  

     На найвищому рівні нормативно-правового регулювання соціальної 

сфери закріплені фундаментальні принципи утвердження паритету прав 

чоловіків та жінок, а саме:  

1) рівність конституційних прав і свобод, відсутність привілеїв чи 

обмежень за ознаками статі, надання жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у сфері праці, охорони здоров’я; встановлення пенсійних 

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

материнством; правовий захист, матеріальна і моральна підтримка 

материнства і дитинства, яка включає надання оплачуваних відпусток та 

інших пільг вагітним жінкам і матерям (ст. 24 Конституції України) [34].  

Значною мірою вказана стаття втілює міжнародні правові позиції щодо 

утвердження рівності у суспільстві, гарантування балансу між правами 
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чоловіків та жінок, надання додаткових гарантій захисту жінкам. Водночас 

закріплення рівності у вказаній статті Конституції України є дискусійним. 

Так, А.С. Олійник вважає, що закріплені в частині третій ст. 24 

Конституції України положення не сприяють створенню реальних 

відносин партнерства між жінками і чоловіками, їх відповідальності, не 

допомагають встановити рівновагу в суспільному і приватному житті між 

жінкою та чоловіком, адже дають лише жінкам можливість поєднувати 

працю з материнством, отримувати оплачувані відпустки та інші пільги 

[160, с. 25]. 

Дійсно, ступінь забезпечення гендерної рівноваги у вказаній статті 

можна тлумачити по-різному, проте слід визнати, що у Основному Законі 

держави у рамках однієї статті сформульовано позицію держави щодо 

досягнення рівності між чоловіками та жінками та проілюстровано 

намагання збалансувати обсяги можливостей протилежних статей 

стосовно реалізації ключових прав, свобод та інтересів.  

Значення конституційного регулювання вказаного питання полягає у 

наступному: 

1) визнанні рівності між чоловіками і жінками пріоритетом, який 

поширюється на усі нормативні акти соціального законодавства;  

2)  проголошенні принципів соціальної держави, недискримінації, 

соціальної справедливості та відповідальності, які мають на меті 

досягнення гендерної рівності; 

3) закріпленні ідеї однакових соціальних стандартів, що 

застосовуються у контекстів досягнення рівності між чоловіками та 

жінками; 

4) визначенні ключових постулатів загальної рівності: «Усі люди 

є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є 

невідчужуваними та непорушними» (ст. 21 Конституції України) [34]. 

Дослідниця даної проблематики Т.М. Мельник вважає, що позиція, 

закріплена у вказаній статті Основного Закону, є концептуальною для 
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рівності статей, вона відображає ідеали свободи, рівності та людської 

гідності [161, c. 31]. 

Вважаємо, що встановлення ідеї загальної рівності та забезпеченості 

прав та свобод – надзвичайно важливий інструмент у досягненні гендерної 

рівності, адже вказані положення є фундаментальними для формування 

засад гендерної політики в межах соціальних норм.  

Слушно зауважено науковцем Н.В. Грицяком, що з прийняттям 

Основного Закону конституційно-правове регулювання рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків в Україні не тільки не завершилося, а 

навпаки активізується і поглиблюється завдяки конкретизації відповідних 

конституційних норм у кодексах, законах, постановах, указах, 

розпорядженнях та інших правових актах національного рівня [162, с. 3]. 

Потрібно погодитися, що прийняття Конституції України стало 

початком побудови соціального законодавства, яке базується на засадах 

рівності (у тому числі гендерної), справедливості та гуманізму.   

Кодифіковані акти, які закріплюють прогресивні положення 

соціального законодавства, значною мірою розкривають питання рівності 

між чоловіками та жінками у сфері трудових, шлюбно-сімейних, виборчих 

відносин. 

Так, у статтях 21 та 22 Кодексу законів про працю України 

закріплено принцип рівності трудових прав жінок і чоловіків. Україна 

забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від статі, не 

допускається будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи 

встановлення прямих або непрямих переваг під час укладення, зміни, 

припинення трудового договору залежно від статі. Також у ст. 13 КЗпП 

зроблено акцент на забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків при укладенні колективного договору [32]. 

Таким чином, у сфері трудової діяльності існує заборона обмежень 

прав, свобод та інтересів, дискримінації за ознакою статі, визначені позиції 
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щодо рівності і справедливості у питаннях регулювання трудових відносин 

чоловіків та жінок.  

Держава забороняє порушувати принцип одноманітного підходу до 

забезпечення рівних можливостей стосовно реалізації інтересів 

протилежних статей у питаннях формування, оформлення та втілення 

трудових правовідносин.    

Також потрібно відзначити, що питання забезпечення паритету прав 

чоловіків і жінок знаходить своє відображення і в інших позиціях Кодексу 

законів про працю щодо надання пільг при здійсненні трудової діяльності, 

відпусток, соціальних допомог, гарантування вільного вибору професійної 

діяльності, справедливої оплати праці тощо. 

Необхідно додати, що у вказаному документі висвітлюються окремі 

питання забезпечення прав та свобод чоловіків і жінок на засадах рівності 

та справедливості. Водночас існує ряд питань, які стосуються практичних 

аспектів реалізації проголошених положень (кар’єрного росту, правильної 

оцінки праці, співрозмірної винагороди за працю), на які у вказаному 

документі не звернено належної уваги. 

З цього приводу доречно зауважила М.В. Венедиктова, що, 

незважаючи на те, що на законодавчому рівні жінки мають рівні з 

чоловіками права на працю та рівну винагороду за неї, рівень заробітної 

плати жінок України значно нижчий, ніж у чоловіків [163, c. 126]. 

 Отже, законодавче врегулювання соціальними нормами питань, які 

стосуються втілення чоловіками та жінками трудової функції, містить у 

собі достатню кількість норм, спрямованих на формування бажаної 

рівності у правах і свободах жінок та чоловіків, проте воно не створює 

повноцінного підґрунтя для закріплення механізму гендерної рівності у 

сфері трудових відносин.   

У межах досліджуваної нами проблематики основоположним актом 

щодо досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства та ліквідації дискримінації за ознакою статі є 



 

 

161 

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» [146].  

Прийняття вказаного документи засвідчило намір України суттєво 

покращити стандарти забезпечення прав, свобод та інтересів у сфері 

гендерної політики. Документ має широку сферу дії і деталізує сутність, 

зміст та механізм забезпечення гендерної рівності у питаннях соціальної 

політики.  

Дослідниця питання гендерної рівності М.М. Білинська наголошує, 

що вказаний законодавчий акт має позитивне загальносоціальне значення 

та вважає, що у ньому юридично забезпечуються:  

1) спеціальна сфера досягнення рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків;  

2) визнання гендерної політики як державної і визначення її восьми 

напрямів;                          

3) підкреслення ролі і значення втілення реальних можливостей для 

досягнення гендерної рівності  

4) визначення системи органів, установ і організацій, наділених 

повноваженнями щодо забезпечення рівних прав і можливостей статей   

[164, с. 18]. 

Потрібно погодитися, що статтями вказаного Закону переконливо 

визначено ключові напрямки та інститути досягнення проголошених 

положень щодо гендерної рівності. Принципово новим є створення 

реального механізму реалізації принципу рівності між чоловіками та 

жінками (розбудова системи органів та інституцій влади, що мають на меті 

втілювати засади соціальної рівноваги та справедливості). 

Провідними вченими країни у галузі державного управління 

відзначено роль вказаного акта у реконструкції способу життя 

українського суспільства і державного будівництва, діяльності державних і 

громадських інститутів, зауважено, що він спрямований на моделювання 
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рівних прав та можливостей чоловіків і жінок відповідно до історичних 

потреб і процесу [165, с. 190]. 

Важливо, що на рівні окремого закону сформовано основні 

принципи побудови суспільних відносин на основі гендерної рівності, 

визначено дієві механізми урівноваження прав і свобод жінок та чоловіків 

з урахуванням історичних тенденцій розвитку вказаної проблематики.   

Актуальним при розгляді порушеного питання є Закон України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству». Вказаний нормативний 

акт спрямований на протидію дискримінації за гендерною ознакою, 

створення механізмів у боротьбі з гендерно зумовленим насильством [166].  

Вважаємо, 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.  

Пріоритетними є також позиції, викладені у Законі України «Про 

засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» [167], яким 

визначено ключові основи державної політики щодо запобігання та 

протидії дискримінації. 

Безумовно, 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.  

Норми Закону України «Про зайнятість населення» стосуються 

утвердження окремих аспектів гендерної рівноваги у соціальному 

законодавстві: забезпечення рівних можливостей особам у реалізації їх 
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права на працю (ст. 15 Закону),  права особи на захист від проявів 

дискримінації у сфері зайнятості населення, встановлення заборони 

пропонувати роботу лише чоловікам або жінкам (ст. 11 Закону) [41].  

Таким чином, послідовність державної політики щодо встановлення 

принципу гендерної рівності дотримана і при регулюванні правових та 

організаційних аспектів зайнятості населення. Для забезпечення права 

громадян на працю необхідно керуватися основоположними засадами 

рівності та справедливості у питаннях працевлаштування.    

Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на 

період до 2030 року» визначає забезпечення гендерної рівності та 

скорочення нерівності однією з основних цілей розвитку держави [168].  

Видання зазначеного Указу свідчить, що досягнення гендерної 

рівності є стратегічним завданням державної політики у різних сферах 

життя. Формування чіткого переліку цілей з урахуванням порушеної 

проблематики вказує на актуальність питання паритету можливостей 

жінок та чоловіків у процесі виконання державою своїх завдань у різних 

сферах суспільного життя.   

Розвиток інституційного забезпечення соціального законодавства з 

питань гендерної рівності знайшов своє закріплення у діяльності органу, 

що покликаний забезпечувати належну реалізацію соціальних програм та 

стандартів.  

Положенням про Міністерство соціальної політики, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 до 

основних завдань Міністерства віднесено формування плану дій щодо 

упровадження гендерної рівності, узагальнення виконання програм та 

підготовку пропозицій із зазначеної проблематики [169].  

Вказаний документ покликаний визначити ключові пріоритети у 

сфері соціальної політики, закріпити основоположні принципи соціальної 

роботи (рівності, справедливості, ефективності, законності та ін.) Крім 

цього, позиції, закріплені у Положенні, передбачають необхідність 
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залучення до втілення ідеї рівності прав статей й інших підрозділів 

Міністерства.    

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року 

№ 229-р схвалено концепцію Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. 

Документ зосереджує увагу на визначенні проблемних аспектів реалізації 

питання гендерної рівності, аналізі причин виникнення проблеми та 

обґрунтуванні необхідності її розв’язання [70]. 

Потрібно вказати, що визначення причинно-наслідкових зв’язків,  

економічних та соціальних розбіжностей забезпечення прав чоловіків і 

жінок, формування відповідних висновків, рекомендацій та шляхів 

розв’язання порушеної проблеми суттєво збільшує вірогідність її 

успішного вирішення. 

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року 

№ 273 затверджено Державну соціальну програму забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, що 

спрямована на поліпшення механізму забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та 

впровадження європейських стандартів рівності. Документ містить у собі 

чітко поставлену мету та шляхи досягнення паритету у реалізації засад 

гендерної політики [171]. 

Для подолання існуючих проблем забезпечення гендерної рівності 

необхідно приймати та реалізовувати подібні програмні документи, 

визначати комплексні підходи та засоби досягнення рівних прав та 

можливостей чоловіків і жінок. Характерною рисою вказаної соціальної 

програми є максимально зрозуміла постановка завдань та заходів, які 

потребують нагального вирішення в рамках досягнення гендерної рівності 

у сфері соціального захисту.   

Зміст Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої 

Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015, 
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передбачає необхідність продовження активної та комплексної роботи 

щодо розв’язання проблем гендерної дискримінації і забезпечення 

реальної гендерної рівності [172].  

Дійсно, подолання гендерної нерівності та стереотипів повинно 

здійснюватися системно та комплексно для досягнення рівності в усіх 

сферах життя суспільства. Укази Президента слугують дороговказом для 

визначення подальших кроків нормативного та інституційного характеру, 

спрямованих на утвердження засад рівності статей у суспільстві.  

Звертаємо також увагу, що до Національного плану дій з виконання 

резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 

2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

24 лютого 2016 року № 113-р, включено заходи щодо проведення 

досліджень, спеціальних навчань працівників з урахуванням гендерної 

відмінності чоловіків і жінок [173]. 

Інакше кажучи, акцент у вирішенні соціальних питань та питань 

безпеки робиться на дотриманні принципу гендерної рівності. Вказаний 

принцип вважається одним з найбільш актуальних при проведенні 

відповідних заходів та забезпеченні рівних прав і можливостей жінок та 

чоловіків під час отримання послуг волонтерів, експертів тощо.  

Особливості втілення принципу паритетності прав та можливостей 

чоловіків та жінок відображаються та роз’яснюються у наказах 

міністерств, зокрема Міністерства соціальної політики та Міністерства 

юстиції України.    

Наказом Міністерства юстиції України від 27 листопада 2018 року 

№ 3719/5 затверджено Методичні рекомендації з проведення гендерно-

правової експертизи актів законодавства та проектів нормативно-правових 

актів [174], якими деталізовано положення постанови КМУ від 28 

листопада 2018 року № 997 щодо проведення гендерно-правової 

експертизи [175]. 

https://minjust.gov.ua/files/general/2018/12/05/20181205100550-39.docx
https://minjust.gov.ua/files/general/2018/12/05/20181205100550-39.docx
https://minjust.gov.ua/files/general/2018/12/05/20181205100550-39.docx
https://minjust.gov.ua/files/general/2018/12/05/20181205100550-39.docx
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Вказаний документ сприяє перегляду соціального законодавства на 

предмет дотримання принципів гендерної рівності, унеможливлює 

прийняття нормативно-правових актів, які порушують засади рівності 

реалізації прав та можливостей жінок і чоловіків.   

Цілком виправданою є думка О.Р. Дашковської, що основним 

завданням гендерної експертизи є запровадження принципу рівноправності 

статей шляхом розроблення механізмів формування гендерної рівності, що 

виражається в паритетному представництві, рівному доступі до прийняття 

рішень і ресурсів влади, рівній відповідальності [176]. 

Зауважуємо, що проведення гендерної експертизи є вимогою 

сучасності в контексті забезпечення законності, рівності можливостей 

статей, виконання міжнародних та національних стандартів гендерної 

рівності, а тому повинно гарантуватися належним чином. 

Для своєчасного, ефективного та швидкого реагування на факти 

дискримінації та порушення ідеї рівності між жінками та чоловіками 

наказом Міністерства соціальної політики від 08 червня 2012 року № 345 

«Про Експертну раду з питань розгляду звернень за фактами дискримінації 

за ознакою статі» створено орган (Експертну раду), основним завданням 

якого є розгляд і вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням гендерної 

рівності [177]. 

Залучення фахівців та експертів до розв’язання конфліктних питань, 

пов’язаних з подоланням дискримінації, забезпеченням рівних 

можливостей та прав протилежних статей, сприятиме формуванню 

єдиного підходу, що відповідатиме критеріям законності, обґрунтованості 

та науковості.  

Наказом Міністерства соціальної політики № 56 від 29.01.2020 

затверджено Методичні рекомендації щодо внесення до колективних 

договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах [178]. 
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Потрібно відзначити, що документи, затверджені Міністерством 

соціальної політики, повинні розкрити актуальні питання реалізації 

проголошених у законах України та інших нормативних актах положень 

щодо втілення засад гендерної рівності. Водночас указані документи 

окреслюють лише вузькі аспекти втілення гендерної рівності у соціальній 

сфері.   

Представниця департаменту соціального, трудового та гуманітарного 

законодавства Міністерства соціальної політики Я.Ю. Сорока вважає, що 

до актів гендерного законодавства, які стосуються питання гендерної 

рівності, слід також віднести Цивільний кодекс України [179], закони 

України «Про освіту [180], «Про пенсійне забезпечення [181], «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми» [29], «Про охорону праці» [26], 

Основи законодавства України про охорону здоров’я [149] та інші [182]. 

Дійсно, вищеперелічені акти не заперечують ідею рівності у 

забезпеченні прав чоловіків та жінок. Проте, на наш погляд, у цих 

документах відсутня реальна визначеність та механізми забезпечення 

рівноваги у  розподілі прав між жінками та чоловіками. Відсутність ознак 

дискримінації, упередженого відношення до рівномірного наділення 

протилежних статей необхідним обсягом прав ще не свідчить про належну 

закріпленість гендерної рівності у межах зазначених законодавчих актів.  

Беручи до уваги викладені наукові та законодавчі позиції, 

сформуємо перелік особливостей, які притаманні питанню гендерної 

рівності у соціальному законодавстві. До них віднесемо наступні: 

         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; 
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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. 

Звертаємо увагу, що забезпечення гендерної рівності тісно пов’язане 

з особливостями розвитку інститутів сімейного та виборчого права щодо 

втілення ідеї паритету протилежних статей. 

 Правові та організаційні аспекти налагодження гендерної рівноваги 

у шлюбно-сімейних відносинах визначено у Сімейному кодексі України, 

що закріплює рівність прав жінок і чоловіків та їх обов’язків у сімейних 

відносинах, шлюбі та сім’ї (ст. 7). Статтею 141 СК України також 
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передбачено, що мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, 

незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Дружина і 

чоловік мають рівне право на повагу до своєї індивідуальності, на 

фізичний і духовний розвиток, здобуття освіти (статті 51, 52 СК України) 

[150]. 

На нашу думку, сфера сімейних відносин, як і багато інших, 

потребує чіткої та послідовної реалізації принципів гендерної рівності. 

Відзначимо, що положення СК України втілюють ідеї рівності прав 

протилежних статей у важливих питаннях розвитку інституту сім’ї, 

взаємодії чоловіків та жінок у шлюбі, вихованні дітей тощо. 

На думку В.М. Чернеги, у Сімейному кодексі питання рівності може 

стосуватися будь-якої сфери життя сім’ї: облаштування побуту, ведення 

домашнього господарства, організації дозвілля, розподілу сімейного 

бюджету, визначення способів догляду за дітьми [183, c. 258]. 

Вважаємо, що вказана позиція не підтверджується належним 

закріпленням у статтях Сімейного кодексу, а механізм втілення 

вищезазначених положень не може забезпечуватися у зв’язку з тим, що 

вказані правовідносини носять особистий характер. На наше переконання, 

потрібно говорити про визначення в рамках Сімейного кодексу винятково 

загального принципу рівності у шлюбно-сімейних відносинах. 

Важливим елементом реалізації принципу гендерної рівності у 

нормативних актах стало прийняття Виборчого кодексу (2019 р.), у якому,  

зазначено, що формування загальнодержавного та регіональних виборчих 

списків партій повинно відбуватися за присутності у кожній п’ятірці 

кожного виборчого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів 

кожної статі) [184].  

Таким чином, при прийнятті нормативного акта, що відіграє важливу 

роль у розвитку соціальної сфери, враховано громадську думку та сучасні 

демократичні цінності і запроваджено квоти для жінок. Потрібно 

відзначити, що формування рівних стандартів реалізації виборчих прав 
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чоловіків та жінок є структурним компонентом втілення ідеї соціальної 

держави, забезпечення соціальних, політичних прав громадян. Крім того, 

врахування думки протилежних при формуванні політичних, економічних 

та соціальних програм позитивно впливає на розвиток демократії, 

соціальної справедливості та рівності.  

Зважаючи на викладені законодавчі та наукові позиції, вважаємо що 

гендерна рівність у соціальному законодавстві – це законодавчо 

врегульована можливість суб’єктів гендерних правовідносин 

користуватися однаковими правами та свободами у соціальній сфері, мати 

рівний правовий статус, справедливий та рівноправний доступ до ресурсів 

та їх розподілу з метою подолання гендерних стереотипів та утвердження 

справедливості, законності, збалансованості і демократії у всіх сферах 

життєдіяльності. 

Доцільно розподілити ознаки гендерної рівності у соціальному 

законодавстві за сферою впливу на такі види: загальні ознаки 

(основоположні положення, що мають широку сферу застосування в 

рамках гендерного законодавства), спеціальні ознаки (прикладні 

положення вузької спрямованості, покликані доповнювати загальні 

аспекти в окремих питаннях гендерної рівності).  

Загальні ознаки гендерної рівності у соціальному законодавстві 

включають:  

1) цілеспрямованість. З метою утвердження стандартів рівності 

статей у суспільстві вітчизняна політика з питань гендерного паритету має 

чітко визначену мету (досягнення гендерної рівності), пріоритетні вектори 

розвитку, перелік основних заходів (завдань) та враховує актуальні зміни, 

які застосовуються до питання забезпечення правового статусу чоловіків 

та жінок у світі;  

2) рівноправність. Закріплення рівних можливостей у реалізації 

ключових прав соціального забезпечення, які здійснюються протилежними 

статями, відбувається відповідно до сучасних аспектів розвитку 
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демократії. Утвердження високих стандартів гендерної рівності вимагає 

одноманітного, послідовного та справедливого підходу до розподілу прав 

та можливостей жінок і чоловіків;   

3) системність. Ця ознака передбачає забезпечення рівного 

доступу жінок та чоловіків до ресурсної бази, участі у формуванні 

соціальної політики, отримання соціальних пільг та інших гарантій, що 

здійснюється на системній, чітко упорядкованій основі за допомогою 

закріплених інструментів соціальної політики (послуг, пільг тощо). 

Безумовно, питання виконання проголошених положень щодо гендерної 

рівності потребує дієвих механізмів забезпечення правового статусу 

протилежний статей, до яких належать: гарантії соціального захисту, 

інституційні та правові аспекти втілення ідеї гендерної рівноваги;  

4) симетричність. Можливість наочного втілення проголошених 

засад рівності можливостей чоловіків та жінок є надзвичайно актуальним 

питанням, для вирішення якого приймаються законодавчі акти та 

розробляються прикладні заходи і програми.   

Так, дослідниця М.І. Крочук вказує, що гендерною симетрією 

забезпечується реалізація принципу рівних прав та можливостей для жінок 

та чоловіків на практиці [185, с. 469].  

Потрібно відзначити необхідність досягнення максимальної 

ефективності практичного втілення інституту гендерної рівності у 

суспільстві; 

5) всезагальність. Питання досягнення рівності жінок та чоловіків 

повинно мати загальний характер, застосовуватися до усіх сфер життя, не 

містити неоднозначних, суперечливих та дискримінаційних положень і 

практик.  

Спеціальними ознаками гендерної рівності визначено наступні: 

1) ндивідуалізація – врахування особливостей обох статей, 

зокрема фізіологічного розвитку жіночого організму, та забезпечення 
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балансу з урахуванням необхідності підтримки материнства, дитинства і 

батьківства при впровадженні комплексного гендерного підходу.  

Важливо розуміти, що гендерна рівновага повинна відповідати не 

тільки суто формальним аспектам її забезпечення, але й біологічним, 

фізичним можливостям статей втілювати ті чи інші права та свободи. 

Тому, наприклад, на роботах, які передбачають велике навантаження, 

складні умови праці, не можна застосовувати працю жінок.  

У сучасних умовах важливо усвідомлювати весь цикл забезпечення 

прав матері, роль матері (батька) у розвитку інституту дитинства. Гендерна 

рівність повинна виходити також з питань розвитку наступних поколінь, 

гарантування прав жінок матерів, одиноких батьків, надаючи їм необхідну 

підтримку та допомогу; 

2) недискримінація – подолання проявів дискримінації, гендерних 

стереотипів, які утвердилися у суспільстві.  

 На жаль, закріплення у свідомості людей певних стереотипів щодо 

місця та ролі протилежних статей у суспільстві сповільнює повноцінний 

розвиток протидії гендерній нерівності. На порядку денному залишається 

питання запобігання дискримінаційним проявам та зміни стереотипного 

мислення як негативних чинників у контексті формування гендерної 

свідомості та досягнення гендерної рівності ;  

3) послідовність – слідування відповідним стандартам, правилам 

та методикам упровадження елементів гендерної рівності, уникнення 

подвійних стандартів при формуванні та реалізації політики щодо 

досягнення рівності прав чоловіків та жінок.  

Беручи до уваги вищевикладене, зазначимо, що гендерна рівність є 

фундаментальним принципом сучасної соціальної політики та знаходить 

своє відображення у багатьох актах соціального законодавства. принципу 

рівних можливостей чоловіків і жінок знайшов гармонійне втілення у 

законах України та підзаконних нормативних актах, наказах міністерств 

тощо.  
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Закріплення ідеї гендерної рівності у соціальному законодавстві 

містить ряд загальних та соціальних ознак, що визначають ключові 

особливості реалізації ідеї гендерної рівноваги у сфері нормативно-

правового забезпечення. Аргументація у статтях правових актів соціальної 

спрямованості позицій щодо забезпечення паритету прав чоловіків та 

жінок свідчить про обрання Україною демократичного вектора розвитку, 

намагання побудувати соціальну, правову держави та сформувати міцні 

основи громадянського суспільства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Порівняльно-правовий аналіз соціального захисту жінок та 

чоловіків в Україні 

 

Досягнення рівності прав та можливостей у сфері гендерних 

відносин потребує детального опрацювання сучасного стану соціального 

захисту жінок та чоловіків. Завдяки комплексному дослідженню та 

порівнянню основних аспектів правового статусу протилежних статей 

можливо забезпечити впровадження гендерних підходів в усі сфери 

суспільного життя, сформувати дієві інститути демократичного 

суспільства, підвищити ефективність захисту та реалізації ключових 

соціальних прав, свобод та інтересів людей. 

Проведення якісного порівняння можливостей жінок та чоловіків 

дозволить сформувати теоретичну базу досліджуваного явища, 

виокремити найбільш фундаментальні розбіжності у соціальному 
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забезпеченні протилежних статей та стане передумовою визначення 

справедливого розподілу можливостей чоловіків та жінок щодо реалізації 

їх прав у соціальній сфері. Для практичного застосування ключових 

аспектів соціального забезпечення протилежних статей необхідно чітко 

усвідомлювати сучасний стан державного регулювання порушеного 

питання, зміст якого розкривається завдяки порівнянню переліку 

соціальних гарантій, які надаються жінкам та чоловікам у рамках 

виконання соціальних завдань  державою.  

У чинних законодавчих актах України загального спрямування 

(Конституції України [34], Законі України «Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків» [146], Законі України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні» [167]) закріплено рівність 

чоловіків та жінок у питаннях соціального забезпечення. 

Рівність у гарантуванні соціальної захищеності пов’язується з 

намаганням України застосувати кращі європейські практики, упровадити 

механізми гендерної рівності та забезпечити розвиток інститутів 

громадянського суспільства. Тому для прав чоловіків та жінок стосовно 

соціального захисту, які містяться у положеннях актів соціального 

спрямування, характерна одноманітність та схожість. 

Поширення ідеї рівності в актах соціального забезпечення 

конституційного рівня (Конституція України [34] та рішення 

Конституційного Суду щодо офіційного тлумачення окремих питань 

забезпечення рівності чоловіків та жінок), у міжнародних джерелах 

(Європейська соціальна хартія (1961 р.) [152] та Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні і культурні права [139]), актах національного 

законодавства (Кодекс законів про працю, закони України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [146], «Про 

засади запобігання та протидії дискримінації в Україні [167], «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми» [29], «Про  соціальні послуги [27], 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [101],  «Про 

http://protokol.com.ua/ua/pro_sotsialniy_i_pravoviy_zahist_viyskovoslugbovtsiv_ta_chleniv_ih_simey_stattya_11/
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соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» [22], 

постанови КМУ тощо) дозволяє проаналізувати та виявити особливості 

впровадження ключових позицій щодо захисту прав чоловіків та жінок,  

виділити спільні та  відмінні риси, притаманні їм.  

Спільні ознаки соціального захисту жінок та чоловіків в Україні 

включають такі позиції: 

1. Створення рівних конституційних умов для жінок і чоловіків 

щодо захисту їх соціальних прав.  

Так, громадяни незалежно від статі мають право на соціальний 

захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 

передбачених законом (ст. 46 Основного Закону). Ст. 24 Конституції 

України [34] закріплено принцип рівності жінок та чоловіків, однакові 

можливості для реалізації їх прав у різних сферах життєдіяльності.  

Відзначимо, що у Конституції питання рівності є пріоритетом, який 

підлягає забезпеченню на всій території держави. В Основному Законі 

рівність протилежних статей впроваджується шляхом надання правових 

гарантій стосовно:  

1) визначення переліку соціальних прав, які надаються чоловікам 

та жінкам на рівних умовах (право на соціальний захист (ст. 46), на житло 

(ст. 47),  на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї (ст. 48),  на 

охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49);  

2) надання однакових можливостей та перспектив у всіх сферах 

життя, зокрема політичній, економічній, соціальній (положення 

Конституції України, відповідно до яких:  

–  усі люди є рівними та вільними у своїй гідності та правах (ст. 21); 

– за чоловіками та жінками закріплене право брати участь в управлінні 

державними справами (ст. 38);  

http://protokol.com.ua/ua/pro_sotsialniy_i_pravoviy_zahist_viyskovoslugbovtsiv_ta_chleniv_ih_simey_stattya_11/
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– кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 

власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 40);  

3) закріплення ідеї рівності перед законом, рівності незалежно від 

етнічного, майнового походження, соціального стану та статі людини 

(ст. 24). 

Загалом Конституція України закріплює прогресивні положення 

щодо утвердження однакового підходу до вирішення ключових  питань 

соціального захисту (забезпечення достатнього харчування, одягу та житла 

для чоловіків та жінок (ст. 48), можливостей заробляти на життя працею            

(ст. 43), отримання загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, подолання соціальних ризиків, наприклад, надання 

соціального захисту при втраті працездатності, годувальника, настанні 

старості (ст. 46), вирішення житлових труднощів (ст. 47) [34].  

Отже, рівність умов, створених державою для захисту прав чоловіків 

та жінок, охоплюється такими складовими, як:  

1) система прав, можливостей та свобод, які надаються протилежним 

статям;  

2) механізм реалізації можливостей у різних сферах життєдіяльності;  

3) інститути відповідальності та контролю, які застосовуються за 

невиконання або неналежне виконання закріплених законодавством 

принципів соціального забезпечення.  

2. Гарантування принципу гендерної рівності у трудовому 

законодавстві.  

Основний акт з питань реалізації громадянами (чоловіками та 

жінками) своєї трудової діяльності – Кодекс законів про працю – пропагує 

ідею гендерної рівності у здійсненні їх трудових прав та обов’язків. 

Так, ст. 2 Кодексу законів про працю України гарантується свобода 

від усіх форм дискримінації, у тому числі і за ознакою статі, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є однією з вимог сучасного 

трудового законодавства [32].  
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Таким чином, значною мірою держава сприяє утвердженню рівності 

у реалізації протилежними статями своєї трудової функції. Право громадян 

на працю підкріплюється інструментами, які спрямовані на досягнення 

паритету у питаннях реалізації права на працю. Це, зокрема, здійснюється 

шляхом:  

1) заборони дискримінації;   

2) вільного втілення права на працю, вибору професії, роду 

діяльності;  

3) забезпечення потреб жінок та чоловіків у процесі виконання 

трудових обов’язків.  

Окрема увага присвячується й іншим питанням, пов’язаним з 

реалізацією чоловіками і жінками права на працю.  

 Відповідно до статті 17 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків» громадяни незалежно від статі 

мають рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по 

роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці [146]. 

Отже, існування однакових стандартів та векторів забезпечення 

інтересів суб’єктів трудової діяльності відповідає принципу гендерної 

рівноваги та передбачає широку систему підтримки протилежних статей у 

втіленні свого трудового потенціалу шляхом закріплення основ кар’єрного 

та професійного зростання на справедливих, збалансованих основах. У 

суто теоретичному плані питання зайнятості, службового росту та 

професійного становлення достатньо урегульовані у чинному трудовому 

законодавстві держави.   

Питання рівної оплати праці регламентується у національному 

законодавстві відповідно до Європейської соціальної хартії (1961 р.) [152] 

та Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права (1966 

р.), які передбачають право працівників обох статей на рівну винагороду 

(оплату) за працю рівної цінності без будь-якої різниці, гарантування 
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жінкам умов праці не гірших від тих, якими користуються чоловіки, з 

рівною оплатою за рівну працю [139]. 

Відповідно до норм міжнародного та національного законодавства 

існують чітко визначені та закріплені позиції, які покликані сприяти 

утвердженню рівних засад реалізації чоловіками та жінками своїх 

трудових прав (щодо отримання належної винагороди, дотримання умов 

праці), виходячи з основ рівності та справедливості.   

У ст.17 профільного Закону України  «Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків» закріплена норма, відповідно до якої 

роботодавець зобов’язаний  створити механізми суміщення трудової 

діяльності жінок та чоловіків із сімейними обов’язками, гарантувати 

однакову  винагороду за виконану роботу жінкам і чоловікам при 

однаковій кваліфікації та однакових умовах праці, спрямовувати зусилля 

на  створення безпечних для життя і здоров’я умов праці [146]. 

Виходячи із вказаної норми, зробимо висновок, що держава 

зобов’язує роботодавця керуватися засадами гендерної рівності, не 

порушувати принципи справедливого та демократичного підходу в 

організаційних та практичних питаннях створення благ, надання послуг та 

виконанні інших аспектів загальнокорисної трудової діяльності. 

Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року (затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273) 

також покладає на роботодавця обов’язок щодо перевірки стану 

дотримання  вищезазначеного законодавства (щодо оплати праці, 

зайнятості населення та досягнення рівності стосовно основних прав 

чоловіків та жінок) [171]. 

Тобто у питаннях забезпечення справедливих та рівних умов щодо 

здійснення та  оплати праці держава застосовує елементи контролю з 

метою досягнення максимального ефекту державної соціальної політики 

для поширення та гарантування принципів рівності та справедливості.  



 

 

179 

3. Забезпечення єдиних стандартів отримання соціальної допомоги 

(виплат, пільг тощо) для чоловіків та жінок.  

Державне регулювання у сфері соціального забезпечення базується 

на тому, що надання виплат, допомог повинно здійснюватися своєчасно, 

без урахування статевої приналежності, не допускаючи при цьому прояви 

дискримінації, непропорційності, необґрунтованості тощо.   

Наприклад, у постанові КМУ від 01 жовтня 2014 року № 505 «Про 

надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 

для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг» зазначається, що грошова допомога внутрішньо 

переміщеним особам призначається на сім’ю та виплачується одному з її 

членів [86]. 

Інакше кажучи, за наявності передбачених законом вимог або 

чоловік, або жінка мають право на щомісячну адресну допомогу як 

внутрішньо переміщені особи. У регулюванні вказаного питання не існує 

ніяких важелів, що можуть негативно вплинути на право обох статей, які 

були змушені покинути свої домівки, отримати передбачену Законом 

виплату.  

Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 

фактично встановлено рівні права та можливості на призначення допомоги 

сім’ям з дітьми для жінок та чоловіків (крім соціальної допомоги у зв’язку 

з вагітністю та пологами, право на яку мають лише жінки (ст. 7 Закону). 

Так, ст. 10 вказаного Закону визначає, що допомога при народженні 

дитини за цим Законом надається одному з батьків дитини (опікуну), який 

постійно проживає разом з дитиною [29]. 

Отже, у питаннях надання допомоги сім’ям з дітьми 

прослідковується тенденція до визначення одноманітних засад надання 

соціальної допомоги. Це стосується і питання отримання пільг, субсидій та 

інших видів соціальних гарантій.  
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Не суперечить засадам  щодо впровадження рівних можливостей і 

Закон України «Про соціальні послуги» [27]. Зокрема принцип 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (ст. 3 Закону) 

реалізується шляхом визначення єдиного порядку виконання дій та рішень 

щодо обслуговування отримувачів соціальних послуг необхідними 

ініціативами та заходами забезпечення незалежно від їх статі та 

соціального становища.  

Також ст. 11 Закону закріплено перелік прав, якими користуються 

отримувачі соціальних послуг, що дозволяють їм вирішити питання 

соціального характеру у найбільш зручний та ефективний спосіб. 

Отже, цей нормативно-правовий акт закріплює ряд сутнісних 

складових, що сприяють закріпленню рівності чоловіків та жінок щодо 

отримання соціальних послуг. Держава у такий спосіб формує єдині 

стандарти стосовно задоволення індивідуальних та колективних потреб 

людей, ініціюючи при цьому використання найкращих практик 

демократичних держав, що відповідають вимогам рівності жінок та 

чоловіків.  

Яскравим прикладом прогресивних положень щодо рівності у 

питаннях соціального забезпечення  є норма, закріплена у  ч. 5 ст. 11 

Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей», яка передбачає, що пільги стосовно соціального захисту, 

охорони материнства і дитинства, якими користуються 

військовослужбовці-жінки, поширюються на батьків з числа 

військовослужбовців, які виховують дітей без матері [22]. 

Потрібно визнати, що чітка позиція держави у дотриманні балансу 

щодо втілення ключових свобод жінок та чоловіків не дозволяє порушити 

засади рівності у питанні визначення елементів загального забезпечення, 

гарантує права чоловіка на отримання соціальних пільг у випадках, 

передбачених законом.  

http://protokol.com.ua/ua/pro_sotsialniy_i_pravoviy_zahist_viyskovoslugbovtsiv_ta_chleniv_ih_simey_stattya_11/
http://protokol.com.ua/ua/pro_sotsialniy_i_pravoviy_zahist_viyskovoslugbovtsiv_ta_chleniv_ih_simey_stattya_11/
http://protokol.com.ua/ua/pro_sotsialniy_i_pravoviy_zahist_viyskovoslugbovtsiv_ta_chleniv_ih_simey_stattya_11/
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4. Недопущення дискримінації жодної із статей, а саме у 

питаннях соціального забезпечення.  

Так, чинним законодавством встановлена заборона дискримінації 

чоловіків та жінок у різних сферах життєдіяльності, а  запобігання, 

виявлення та протидія дискримінаційним проявам є обов’язком держави.  

Для недопущення та подолання дискримінаційних проявів прийнято 

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні» [167], який встановлює  основи державної політики щодо 

запобігання та протидії дискримінації, вказує на те, які дії не є 

дискримінаційними, наприклад, надання особам та/або групам осіб 

додаткових гарантій соціального захисту, пільг тощо.  

Дискримінація на підставі статі прямо заборонена законом і є 

неприпустимим явищем, тому введення механізмів протидії негативному 

відношенню до протилежних статей є виправданою дією для підвищення 

соціальної безпеки жінок та чоловіків, ліквідації будь-яких проявів 

насилля та зловживань, утвердження адекватних заходів боротьби з 

жорстокістю та несправедливістю.  

З цього приводу слушно висловлюється Н.П. Буковинська, яка 

вважає, що громадяни України – і чоловіки, і жінки – можуть 

користуватись на рівних підставах усім обсягом прав і свобод без 

дискримінації з боку держави або інших осіб [187, с. 192]. 

Дійсно, питання подолання дискримінації розглядається на 

найвищому рівні та перебуває на особливому контролі держави. Проте 

існує й прихована дискримінація, що підкріплюється гендерними 

стереотипами та підвищує рівень напруги шляхом розподілу жіночих та 

чоловічих професій, сфер діяльності, надання неповноцінного пакету 

соціальних послуг, створення перешкод у реалізації потенціалу тощо. 

Таким чином, встановлення чоловікам та жінкам додаткових 

соціальних виплат, надання допомог та інших видів соціального 
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забезпечення шляхом застосування позитивних дій відповідає усталеним 

принципам недискримінації.  

5. Гарантування та організація системи пенсійного забезпечення 

для обслуговування потреб обох статей. 

В Україні загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

здійснюється на основі принципу рівноправності застрахованих осіб щодо 

отримання пенсійних виплат. 

На думку суддів Конституційного Суду України, конституційне 

право на соціальний захист включає і право громадян на забезпечення їх у 

старості. Пенсія за віком, за вислугу років та інші її види, що 

призначаються у зв’язку з трудовою діяльністю, заслужені попередньою 

працею і є однією з форм соціального захисту. Цим визначається зміст і 

характер обов’язку держави стосовно тих громадян, які набули право на 

одержання пенсії [188]. 

Зауважуємо, що пенсійні виплати формуються на рівних засадах та 

залежать від суб’єктивних чинників (страхового стажу, характеру 

виконуваної роботи, розміру офіційної заробітної плати, з якої 

сплачувалися внески). Тобто можливість отримати рівнозначну пенсію за 

результатами своєї діяльності чітко забезпечується і відображає 

європейські тенденції щодо визначення фундаментальних положень теорії 

пенсійного забезпечення. 

У випадку належного виконання на постійній основі своїх трудових 

обов’язків, підвищення професійного рівня та якісної реалізації набутих 

навичок трудової діяльності, отримання належного стажу можливе 

отримання пенсійних виплат на паритетних умовах відповідно до діючих 

норм пенсійного законодавства. Важливо розуміти, що забезпечення 

рівності включає не тільки сам процес надання рівних умов, можливостей 

та перспектив діяльності, але й містить заходи, що мінімізують існуючі 

нерівності (меншу тривалість життя чоловіків, фізіологічні особливості 

організму жінок, періоди материнства та дитинства тощо). 
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Сучасний стан правової регламентації соціальної сфери дозволяє 

зробити висновок, що досягнення рівності у питання гарантування 

соціальних можливостей обох статей є одним із основних векторів 

розвитку соціального законодавства.  

Процес надання належних засобів існування (житла, їжі, одягу), 

можливості працювати та отримувати відповідну винагороду, 

реалізовувати права, пов’язані з отриманням допомог, послуг, пенсійних 

виплат на паритетних засадах, перебуває під охороною та захистом 

держави.     

Державна політика у питаннях рівності чоловіків та жінок базується на 

демократичних цінностях і наближає вітчизняні стандарти розв’язання 

гендерних завдань до кращих європейських зразків.  

Таким чином, 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.  

Держава намагається застосувати одноманітний підхід до 

гарантування свобод та інтересів протилежних статей, враховуючи 

об’єктивні потреби жінок та чоловіків. Однак, коли проголошені позиції не 

супроводжуються економічно обґрунтованими, інституційними та 

організаційними важелями підтримки, виникає ряд проблемних 

(суперечливих) питань соціальної захищеності обох статей.    

Відмінності у соціальній захищеності чоловіків та жінок 

проявляються у наступних аспектах: 

1) в існуванні гендерної невідповідності пенсійного забезпечення.  

Досліджуючи гендерні підходи у сфері пенсійного забезпечення, 

О.А. Линдюк слушно зауважила, що системі пенсійного забезпечення 

України притаманна гендерна асиметрія, яка потребує вдосконалення 

механізмів формування і реалізації державної гендерної політики на всіх 

рівнях влади [189, c. 126]. 

Дійсно, положеннями пенсійного законодавства визначені певні 

змістові відмінності, які зумовлюють нерівність у реалізації прав та 

можливостей жінок та чоловіків, що впливає на утвердження єдиних 

підходів та стандартів політики у зазначеній сфері. 

На сьогодні, наприклад, різниться призначення пенсії за віком у 

жінок та чоловіків. Вихід на пенсію, починаючи з 01 квітня 2020 року, 

можливий у віці 60 років для чоловіків та 59 років і 6 місяців для жінок; 

виходити на пенсію в 60 років жінки будуть лише у 2021 році [190]. 

Вказане свідчить, що наразі не існує однакового підходу до 

гендерної рівності у питаннях визначення пенсійного віку, що, у свою 
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чергу впливає на розмір пенсійних виплат. Державою робляться кроки для 

унормування правової захищеності протилежних статей і у майбутньому 

підхід до вказаного аспекту соціального захисту стане одноманітним. 

Звертаємо також увагу на те, що відповідно до ст. 28 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення» мінімальний 

розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років 

страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. Крім того, право 

призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком можливе за 

наявності відмінного страхового стажу у протилежних статей, зокрема, у 

жінок – 25 років, а у чоловіків – 30 років, якщо їм вперше встановлено 

інвалідність у віці до 59 років включно [101]. 

Отже, на законодавчому рівні прослідковується дещо нерівномірний 

підхід при обрахунку виплат, адже в окремих випадках надання 

соціального забезпечення передбачає різні вимоги щодо страхового стажу. 

Держава свідомо залишає чинними положення, які по-різному визначають 

гарантії соціального захисту протилежних статей. 

На нашу думку, досить неоднозначними є й положення ст. 115 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» щодо різних вимог до віку та страхового стажу для чоловіків 

і жінок стосовно дострокового виходу на пенсію:  

1) особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні 

карлики мають право на пенсію після досягнення чоловіками 45 років, 

жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у 

чоловіків і не менше 15 років у жінок;  

2) особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з 

інвалідністю з дитинства I групи – після досягнення чоловіками 50 років, 

жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років у 

чоловіків і не менше 10 років у жінок [101] тощо. 
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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.  

Огляд проблемних аспектів  пенсійного забезпечення протилежних 

статей дозволяє вказати на нерівномірний підхід до визначення вагомих 

положень пенсійного забезпечення жінок та чоловіків, що зумовлений як 

об’єктивними, так і суб’єктивними обставинами; 

2) у неоднаковій зайнятості та оплаті праці жінок у порівнянні з 

чоловіками (труднощі у працевлаштуванні жінок, надання невисокої 

винагороди за їх працю). 

Різниця у правовому забезпеченні сфери праці чоловіків та жінок, на 

думку К.О. Кучави, полягає, зокрема, у наступному:  

а) зниженій можливості реалізовувати свої трудові права у жінок;  

б) оплаті праці жінок за рівноцінну працю з чоловіками [191, c. 48-

50].  

В умовах сьогодення, на жаль, існують перепони у реалізації 

жінками своїх трудових прав, зокрема права на зайнятість, на просування 

по службі.  Зосередження чоловіків та жінок у різних професійних сферах 

(гендерна сегрегація) створює нерівні умови для отримання рівноцінних 

заробітних плат.  

Відсутність належного фінансування секторів, до роботи в яких 

залучаються жінки (освіта, медицина, державна служба), також призводить 

до соціальних та економічних протиріч у регулюванні гендерних питань 

соціального захисту чоловіків та жінок.  
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Дійсно, потрібно відзначити, що існують відповідні положення 

законодавства з питань праці, які ставлять під сумнів ідею загальної 

рівності прав та можливостей чоловіків та жінок.  

Згідно з інформацією, наданою Державним агентством статистики 

України,  середньомісячна зарплата жінок у IV кварталі 2019 року 

становить 9 935 грн або 78,1% від зарплати чоловіків [192].  

Безумовно, існують обставини, що пояснюють вказану статистику 

(складність умов праці чоловіків, характер та рід їхньої діяльності). 

Незаперечним також є і факт обмеження жінок щодо зайняття ключових 

(керівних) посад в органах державної влади, на підприємствах, в 

організаціях. Зважаючи на фізіологічні особливості жіночого організму та 

місію жінок щодо народження і виховання дітей, Кодекс законів про 

працю у статтях 174-178 закріпив:  

        а) роботи, на яких забороняється використовувати жіночу працю 

(підіймання значних вантажів, робота із шкідливими умовами праці); 

       б) обмеження щодо праці у нічний час; 

       в) обмеження щодо залучення до праці матерів, які мають дітей; 

       г) можливість надання більш легкої роботи [32]. 

Наказом Міністерства охорони здоров’я № 46 від 31.03.1994 визначено 

перелік  важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами 

праці, на яких забороняється застосування праці жінок [193]. 

Але саме роботи, пов’язані з важкими умовами праці, більш 

оплачувані і виконуються чоловіками. Це також стосується понаднормової 

роботи та роботи у нічний час. 

Водночас такий підхід визначає дещо упереджене ставлення до праці 

жінок і знижує їх конкурентоспроможність. Непросте економічне 

становище змушує жінок шукати альтернативні варіанти та виконувати 

понаднормові об’єми робіт у сфері обслуговування, виконувати шкідливу 

роботу та знаходитися у складних умовах на сучасному ринку праці.  
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Аргументація та аналіз питання оплати праці лягли в основу 

дослідження, проведеного В.Г. Никифоренко та А.Ю Табановою, які 

вказують на те, що  жінки складають близько 80% всіх працівників у сфері 

освіти, медицини, культури, які, у свою чергу, є найменш оплачуваними 

галузями на ринку праці. А керівні посади в основному займають чоловіки, 

що й призводить до різниці в оплаті праці у межах однієї галузі [194, с. 

223]. 

Погоджуємося, що доступ до керівних посад більшою мірою 

відкритий для чоловіків, а жінками обслуговуються сфери, які не 

фінансуються державою належним чином. Водночас у цьому випадку 

поряд з гендерною нерівністю спостерігаються також економічні недоліки 

державного управління, які лише активізують гендерний аспект щодо 

зайнятості, професійного зростання та оплати праці протилежних статей. 

Вагомого висновку досягнуто представниками українського центру 

економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, які 

наголосили на застосуванні у вітчизняному трудовому законодавстві 

подвійної дискримінації: втіленні презумпції нездатності жінок виконувати 

певну роботу, що призводить до зменшення їх доходу, визнанні вищої 

цінності жінки-матері від жінки-працівниці. При цьому права чоловіків 

виносяться на другий план, оскільки представники «сильної статі» є 

невразливими та стійкими до зовнішніх чинників [195, с. 231-232].  

Потрібно погодитися, що 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. На жаль, застосування 

формального підходу до розуміння ключових питань соціальної 

захищеності не дозволяє досягти рівнозначних позицій забезпечення прав 

суміжних статей;  

3) у наданні жінкам підвищених порівняно з чоловіками гарантій 

захисту, пов’язаних з виконанням материнських функцій,  завдань щодо 
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народження та виховання дитини і питаннями,  які виникають у разі 

вирішення сімейних спорів (залишення дитини у одного з подружжя, 

визначення розміру аліментів тощо). 

Ряд спеціальних важелів забезпечення існує для жінок, що 

перебувають у стані вагітності або займаються вихованням дітей. Держава 

створює для них умови щодо реалізації трудової функції у поєднанні з 

материнством, надаючи при цьому додаткові соціальні гарантії та засоби 

підтримки. 

Так, жінкам надаються відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами і 

по догляду за дитиною, додаткові відпустки, гарантії при прийнятті на 

роботу; гарантується заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей [32]. 

Таким чином, соціальний захист жінок, які перебувають у стані 

вагітності, є більш суттєвим і вносить певні корективи у процес 

забезпечення балансу прав жінок та чоловіків. Водночас існування 

вказаних  обставин є вагомими передумовами та причинами щодо 

визначення додаткових механізмів соціального забезпечення. 

На сьогодні виправданим кроком є активна підтримка та охорона 

материнства і дитинства. Однак чоловік не завжди наділяється 

аналогічним обсягом прав порівняно із жінками щодо отримання 

відпусток, допомог у випадку самостійного виховання дитини.  

Судова практика щодо розірвання шлюбу та визначення місця 

проживання дитини свідчить, що здебільшого питання вирішуються на 

користь жінок, при цьому нерідко встановлюється великий розмір 

аліментів.  

Правовий висновок Верховного Суду України від 14.12.2016 у справі 

№6-2445цс16 містить роз’яснення стосовно того,  що малолітня дитина не 

може бути розлучена із своєю матір’ю, окрім тих випадків, коли є 

виняткові обставини [196]. 
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Таким чином, окремі аспекти соціальної сфери підпадають під дію 

презумпції на користь матері. Альтернативна норма, яка б визначала права 

батька, у законодавстві чи рішеннях суду просто не закріплена.  

Враховуючи викладене, зазначимо, що у ключових актах трудового 

законодавства питання забезпечення паритету реалізації прав та 

можливостей жінок та чоловіків де-факто не є чітко врегульованим. 

Положення трудового законодавства, які, хоч і обґрунтовані розвитком 

суспільства, формують певні розбіжності у правових аспектах соціального 

захисту протилежних статей. Незважаючи на зміну уявлень, пріоритетів та 

цінностей людства, залишається недосконалим усвідомлення чутливих 

гендерних проблем суспільства;   

4) у нерівномірному розподілі ресурсів щодо забезпечення прав 

чоловіків та  жінок у сфері охорони здоров’я (надання жінкам більш 

якісних медичних послуг та більшого фінансування і обслуговування їх 

потреб). 

Дотримання гендерного аспекту у забезпеченні охорони здоров’я 

чоловіків та жінок також є неоднозначним. Безумовно, в системі охорони 

здоров’я присутній дисбаланс, що призводить до нерівномірного розподілу 

ресурсів, фінансування та зайнятості статей.  

Щодо питання охорони здоров’я, потрібно наголосити, що, 

враховуючи велику вразливість жіночого репродуктивного здоров’я, 

зусилля в досягненні гендерної рівноваги в українській охороні здоров’я 

були здебільшого спрямовані на задоволення потреб жінок у цій сфері 

[197]. 

Таким чином, факт надання жінкам більш якісного медичного 

обслуговування підтверджується проведеними дослідженням та 

пояснюється необхідністю підтримки їхнього здоров’я і життєдіяльності 

щодо виконання репродуктивної функції. Потрібно зауважити, що 

подолання захворювань та інфекцій, вирішення медичних проблем жінок 

та чоловіків є необхідною умовою покращення демографічних показників, 
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забезпечення здоров’я та благополуччя населення, а тому повинні 

знаходити рівномірну підтримку.  

На думку представників громадської організації «Інформаційно-

консультативний жіночий центр», вказана галузь є традиційно «жіночою» 

за складом працюючих, а  рівень заробітної плати в галузі залишається  

одним з найнижчих в Україні [198]. 

Очевидно, що затребуваність лікарської допомоги є вищою у жінок, 

що зумовлено необхідністю охорони та надання медикаментів, підтримки 

жінок-матерів у питанні виховання та розвитку дітей. 

Сучасні погляди на питання гендерної нерівності стосовно чоловіків 

також полягають у тому, що тривалість їх життя у середньому на  12 років 

коротша, а рівень смертності вищий, понад 30% чоловіків ніколи не 

стануть батьками з причин низького рівня репродуктивного здоров’я, а 

суїцид панує переважно серед чоловіків [199, с. 180]. 

Вказані факти демонструють, у тому числі, і прогалини у сфері 

охорони здоров’я, коли чоловікам не надається необхідний перелік 

медичного забезпечення, не визначаються додаткові гарантії для 

підтримання їх психічного та фізичного здоров’я. 

Водночас питання забезпечення прав статей у сфері охорони 

здоров’я повинно базуватися на засадах справедливого розподілу 

суспільних благ та послуг указаної сфери.  

Беручи до уваги вищезазначене, виділимо перелік особливостей 

відмінних рис у питаннях соціальної захищеності чоловіків та жінок. 

Найголовнішими серед них є такі:  

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, наразі відсутні дієві 

практики, які враховують виконання жінками додаткових функцій 

(репродуктивної, функції виховання дітей тощо); 
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2) існування гендерної несправедливості у питаннях зайнятості та 

оплати праці, яка носить латентний характер та деструктивно впливає на 

ефективність гендерної політики держави. Так, жінки 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.  

Зосередження уваги на основних аспектах соціальної захищеності 

чоловіків та жінок дозволяє зробити висновок, що в Україні на 

законодавчому рівні закріплено рівні гарантії втілення ключових 

можливостей протилежних статей та основи їхньої соціальної захищеності. 

Держава не нав’язує ідею переваги однієї з них, а спрямовує свої ресурси, 

приймає документи, які наближають стандарти соціального захисту 

України до міжнародних норм, що втілюють ідею рівності та 

справедливості, єдиного підходу до соціального захисту. 

Незважаючи на незначні відмінності, фізіологічні та природні 

фактори, що впливають на формування теорії та практики соціального 

захисту, законодавчо визнано принцип паритету у питаннях отримання 

соціальних допомог, виплат, реалізації трудової функції між чоловіками та 

жінками.  

Більшість суперечливих положень, які частково порушують гендерну 

рівність або передбачають певні обмеження у питаннях соціального 

захисту, зумовлені об’єктивними потребами статей. Досягнення балансу у 

гарантуванні одноманітних умов соціального забезпечення обох статей 

залишається пріоритетним напрямком державної соціальної політики. 
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Висновки до Розділу 3 

 

1. В Україні реалізуються механізми діагностики здоров’я, 

проведення консультацій, профілактичні та оздоровчі заходи, спрямовані 

на підтримання та покращення стану здоров’я і життєдіяльності жінок. 

Важливими рисами у забезпеченні соціального права жінки на здоров’я є 

застосування поряд з нормативними (правовими) механізмами соціальних, 

психологічних механізмів із залученням різносторонніх фахівців 

(психологів, соціальних працівників). 

2. Право жінок на достатній життєвий рівень відповідає 

традиційному розумінню стандартів, які застосовуються для задоволення 

потреб людини щодо надання достатньої кількості одягу, повноцінного 

раціону, товарів, медичного обслуговування, що слугують гарантією 

нормального життя та розвитку жінок. 

3. У сфері трудової діяльності існує заборона обмежень прав, свобод 

та інтересів, дискримінації за ознакою статі, визначені позиції щодо 

рівності і справедливості у питаннях регулювання трудових відносин 

чоловіків та жінок. Держава забороняє порушувати принцип 

одноманітного підходу до забезпечення рівних можливостей стосовно 

реалізації інтересів протилежних статей у питаннях формування, 

оформлення та втілення трудових правовідносин.    

4. Сформульовано перелік особливостей, які притаманні питанню 

гендерної рівності у соціальному законодавстві. До них віднесено 

наступні: 

         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 
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питання гендерної рівності не тільки як інституту права соціального 

забезпечення, а і як фундаментальної основи суспільного розвитку; 

5) 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;  

6) 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; 

7) 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. 

5. Гендерна рівність у соціальному законодавстві – це законодавчо 

врегульована можливість суб’єктів гендерних правовідносин 

користуватися однаковими правами та свободами у соціальній сфері, мати 

рівний правовий статус, справедливий та рівноправний доступ до ресурсів 

та їх розподілу з метою подолання гендерних стереотипів та утвердження 
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справедливості, законності, збалансованості і демократії у всіх сферах 

життєдіяльності. 

6. Спеціальними ознаками гендерної рівності визначено наступні: 

4) індивідуалізація – врахування особливостей обох статей, 

зокрема фізіологічного розвитку жіночого організму, та забезпечення 

балансу з урахуванням необхідності підтримки материнства, дитинства і 

батьківства при впровадженні комплексного гендерного підходу.  

Важливо розуміти, що гендерна рівновага повинна відповідати не 

тільки суто формальним аспектам її забезпечення, але й біологічним, 

фізичним можливостям статей втілювати ті чи інші права та свободи. 

Тому, наприклад, на роботах, які передбачають велике навантаження, 

складні умови праці, не можна застосовувати працю жінок.  

У сучасних умовах важливо усвідомлювати весь цикл забезпечення 

прав матері, роль матері (батька) у розвитку інституту дитинства. Гендерна 

рівність повинна виходити також з питань розвитку наступних поколінь, 

гарантування прав жінок матерів, одиноких батьків, надаючи їм необхідну 

підтримку та допомогу; 

5) недискримінація – подолання проявів дискримінації, гендерних 

стереотипів, які утвердилися у суспільстві.  

 На жаль, закріплення у свідомості людей певних стереотипів щодо 

місця та ролі протилежних статей у суспільстві сповільнює повноцінний 

розвиток протидії гендерній нерівності. На порядку денному залишається 

питання запобігання дискримінаційним проявам та зміни стереотипного 

мислення як негативних чинників у контексті формування гендерної 

свідомості та досягнення гендерної рівності ;  

6) послідовність – слідування відповідним стандартам, правилам 

та методикам упровадження елементів гендерної рівності, уникнення 

подвійних стандартів при формуванні та реалізації політики щодо 

досягнення рівності прав чоловіків та жінок.  
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Проведення якісного порівняння можливостей жінок та чоловіків 

дозволить сформувати теоретичну базу досліджуваного явища, 

виокремити найбільш фундаментальні розбіжності у соціальному 

забезпеченні протилежних статей та стане передумовою визначення 

справедливого розподілу можливостей чоловіків та жінок щодо реалізації 

їх прав у соціальній сфері. Для практичного застосування ключових 

аспектів соціального забезпечення протилежних статей необхідно чітко 

усвідомлювати сучасний стан державного регулювання порушеного 

питання, зміст якого розкривається завдяки порівнянню переліку 

соціальних гарантій, які надаються жінкам та чоловікам у рамках 

виконання соціальних завдань  державою.  

7. Зазвичай, доступ до керівних посад більшою мірою відкритий для 

чоловіків, а жінками обслуговуються сфери, які не фінансуються 

державою належним чином. Водночас у цьому випадку поряд з гендерною 

нерівністю спостерігаються також економічні недоліки державного 

управління, які лише активізують гендерний аспект щодо зайнятості, 

професійного зростання та оплати праці протилежних статей. 

8. Виділено перелік особливостей відмінних рис у питаннях 

соціальної захищеності чоловіків та жінок. Найголовнішими серед них є 

такі:  

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, 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 отримують меншу 

заробітну плату;  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4 

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЖІНОК 

 

4.1 Механізм реалізації права на соціальний захист жінок в 

Україні 

 

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, наприклад, втрата 

місця роботи, травмування та тимчасова чи постійна неможливість 
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виконувати трудові обов’язки, вихід на пенсію, тобто зміна звичного для 

жінки порядку. У таких умовах вкрай важливим є забезпечення 

зрозумілості та швидкості, зменшення бюрократичних перепон в 

отриманні соціального захисту з боку держави.  

Водночас слід не допустити можливості реалізації права на 

соціальний захист жінками 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, таких як материнство, сімейні відносини, 

поєднання сімейного та трудового життя.  Відповідно, дослідження 

механізму реалізації даного права допоможе зрозуміти, яким же самим 

шляхом воно втілюється, та дійти висновку про ефективність даного 

втілення.  

Дослідження механізму реалізації права на соціальний захист жінок 

також дасть можливість виокремити його структурні елементи та з’ясувати 

рівень їх взаємодії. У свою чергу, це дозволить виявити як окремі 

особливості соціального захисту саме жінок, так і недоліки у 

законодавстві, що в майбутньому потребуватимуть вдосконалення.  

Також визначення особливостей кожного із структурних елементів 

забезпечить розуміння їх сутності та призначення, місця в механізмі, а 

отже, стане основою для встановлення найбільш правильної послідовності 

дії механізму реалізації права на соціальний захист жінок, що 

відповідатиме меті підтримання стабільності для жінок навіть у випадках 

настання соціального ризику. Варто наголосити, що на сьогодні існує 

проблема розмежування механізмів реалізації, забезпечення та захисту 

права на соціальний захист жінок, а тому проведене дослідження 

забезпечить встановлення ключових відмінностей механізму реалізації, які 

підтверджуватимуть його самостійність та спрямованість на досягнення 

власних цілей і завдань. 
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Хоча питання механізму реалізації права на соціальний захист жінок 

малодосліджене, все ж науковою розробкою окремих його елементів 

займались наступні учені:   А.В. Ананченко, В.О. Боняк, В.С. Боровікова, 

С.В. Бурлуцький, Н.В. Галіцина, М.О. Єльникова, К.В.  Кім, А.Л. 

Клименко, С.В. Кудлаєнко, Н.В. Кулак, О.В. Легка, Л.А. Літвін, Л.О. 

Макаренко, О.М. Макуха, О.О. Маркова, В.В. Новіков, Д.С. Подпіснов, 

С.Л. Процюк, Ю.О. Пундор, П.Р. Сеник, В.А. Січевлюк, А.А. Халецька, 

Ю.Ю. Швець, О.М. Юхимюк, А.О. Ярошенко. 

Розуміння поняття механізму реалізації права на соціальний захист 

жінок є ускладненим через диференціацію загальнотеоретичних підходів 

до його визначення та відсутність чіткої спеціалізованої дефініції. Так,   

М.О. Єльникова під механізмом реалізації права розуміє «діяльність 

суб’єктів права, зобов’язаних сторін або ж законотворчих органів разом із  

чинними юридичними нормами, що діють на регулярній основі» [220, с. 

79].  

У даному випадку висвітлюється діяльнісний аспект механізму та 

ілюструється взаємодія між різними його елементами. Проте виникає 

питання щодо спрямованості їх спільної діяльності, яка повинна мати чітку 

мету та призначення. Також уточнення потребує кількість елементів 

механізму, адже реалізація права без відповідних повноважень або 

дієздатності не може вважатись такою, а втілення норми права без 

відповідної волі на те або з ціллю іншою, ніж її встановив законодавець, 

може містити ознаки або примусу, або зловживання своїми правами.  

На думку А.В. Ананченко, під механізмом реалізації  права слід 

розуміти «акт застосування норми права, тобто правозастосовний акт 

разом із правовідносинами та суб’єктивними правами й обов’язками 

суб’єктів таких відносин, а також об’єктивовані у нормативно-правових 

актах норми й принципи права та акти їх тлумачення (інтерпретації)» [221, 

с. 72].  
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У цьому контексті виникає питання щодо взаємодії між названими 

елементами, тобто мова йде про те, чи існують певні правила та логічна 

послідовність у механізмі, чи їх взаємодія має хаотичний характер, а сам 

перелік є лише сукупністю. Крім того, деталізації потребує поняття акта 

інтерпретації, адже він може мати як офіційний, так й неофіційний 

характер, від чого залежатиме його значення у механізмі. Щодо прав і 

обов’язків суб’єктів як елементу реалізації, то таке твердження є спірним, 

адже виконання обов’язків далеко не завжди необхідне для реалізації 

права. У контексті соціального захисту жінки реалізація обов’язків має 

забезпечувальну дію та спрямована на пришвидшення отримання 

бажаного результату від реалізації, наприклад, вихід у відпустку по 

догляду за дитиною.  

А.О. Ярошенко зауважує, що існує три позиції, на підставі яких слід 

розглядати поняття «механізм реалізації прав людини», серед яких: 

«соціально-психологічна, соціологічна, правова» [222, с. 245].   

Дійсно, дія механізму реалізації прав залежить не лише від того, 

наскільки якісним є правове регулювання, але й від того, чи відповідають 

такі норми права реальним потребам у соціальному захисті, наскільки 

суб’єкти їх реалізації правильно розуміють ці норми, а також від 

юридичної відповідальності за неправильне тлумачення.  

Проте використання наведеного автором підходу дещо 

ускладнюватиме розуміння процесуальної частини механізму щодо 

послідовності застосування складових та результату їх впливу один на 

одного. Тому доречнішим було б використання диференціації підходів як 

одного із принципів, що повинен лежати в основі тлумачення поняття 

механізму реалізації права на соціальний захист та визначати його 

всеохоплюваність, що особливо стосується призначення.  

Більш деталізоване визначення надає В.О. Боняк, який зазначає, що 

під механізмом реалізації конституційних прав слід розуміти «сукупність 

таких засобів, що створюють комфортні умови для перевтілення фактичної 
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можливості у дійсність. Водночас механізм є системним утворенням та 

високоорганізованою системою із власною структурою» [223, с. 13].  

Погоджуючись із функцією механізму щодо перетворення 

теоретичної моделі поведінки у практичну діяльність, все ж виникає 

питання щодо суб’єктів, які виконують дані перетворення. Для права на 

соціальний захист жінки, що теж є конституційним, надання такого 

захисту без відповідної на те волі самої жінки є неможливим. Навіть у 

випадку настання тих соціальних ризиків, що є прогнозованими, 

наприклад, вихід на пенсію, самі пенсійні кошти починають виплачуватись 

уже після звернення та відповідної реєстрації. Тобто повністю автономних 

механізмів реалізації права законодавчо не створено. Крім того, наявність 

такої ситуації суперечитиме й самій концепції  реалізації права, яка може 

вважатись такою лише у випадку наявності в особи волі та усвідомлення 

наслідків власних дій. Щодо створення сприятливих умов для фактичного 

втілення можливості, то саме це є завданням механізму забезпечення, а у 

випадку порушення прав жінки –  механізму захисту, оскільки сама 

реалізація права має окремий чіткий порядок. 

Іншого підходу дотримується у своїй роботі С.Л. Процюк, 

наголошуючи на тому, що «механізмом реалізації соціального захисту 

населення» є «соціальне партнерств, як спосіб вирішення або ж 

запобігання виникненню трудових конфліктів цивілізованим шляхом, що 

ґрунтується на принципах права, таких як рівність, довіра, соціальна 

справедливість, та реалізується через підписання договору» [224, с. 3].  

Соціальне партнерство можливо розглядати винятково у контексті 

одного із засобів, завдяки якому здійснюється соціальний захист прав. 

Водночас ототожнення механізму реалізації права на соціальний захист та 

соціального партнерства дещо видозмінює саму сутність соціального 

захисту та його призначення щодо зменшення наслідків негативного 

юридичного характеру, у тому числі, й для жінок.  Соціальне партнерство 

діє в межах трудових та пов’язаних із ними відносин, тоді як реалізація 
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права на соціальний захист жінок охоплює ще й економічну, культурну, 

політичну сфери. Аналізуючи твердження автора, можемо дійти висновку, 

що термін «механізм» був використаний  не в загальноприйнятому 

науково-правовому контексті, а тому його застосування для розуміння 

механізму реалізації права на соціальний захист жінок буде некоректним. 

Проте існування інституту соціального партнерства можливо виділити як 

один із засобів забезпечення такої реалізації.  

Дещо інший підхід використовує Н.В. Галіцина, зазначаючи, що 

механізм реалізації концепції соціальної держави передбачає застосування 

«адміністративно-правових інструментів, які спрямовані на забезпечення 

соціальної справедливості та свободи, з одного боку, та, з іншого боку, 

використовуються для збільшення впливу держави на суспільне життя і 

мінімізацію приватних ініціатив» [225, с. 42].  

Реалізація права на соціальний захист жінками безпосередньо 

пов’язана із дотриманням заборон та виконанням обов’язків державою, 

оскільки саме держава як створює умови для безпечної реалізації 

соціальних прав, так і забезпечує зменшення рівня шкоди соціальним 

правам жінки після настання соціального ризику. Тобто збільшення її 

впливу можливо вважати позитивним та спрямованим на зменшення 

навантаження на суб’єктів правовідносин – самих жінок та, наприклад, 

роботодавців. Проте самостійно державою не може бути ініційований 

механізм реалізації права на соціальний захист жінок, необхідним є 

настання певних юридичних фактів та волевиявлення жінки. Водночас 

спрямованість на соціальну справедливість та свободу можливо розглядати 

як завдання, які стоять перед механізмом реалізації права на соціальний 

захист жінок.  

На основі проведеного аналізу наукових робіт та врахування 

загальнотеоретичного підходу можна констатувати, що механізм реалізації 

права на соціальний захист жінок – це динамічна, правова, упорядкована 

система, в межах якої суб’єкти приватного та публічного права 
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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. 

Щодо складових елементів механізму реалізації конституційних 

прав, то Ю.Ю. Швець відносить до них «правові засоби, які у сукупності 

становлять нормативну основу та  діяльність уповноважених державних 

органів відповідно до їх структури, що являють собою інституційно-

організаційну основу» [226, с. 27].  

Розподіл на об’єкт та суб’єкт здійснення є доречним для 

підкреслення діяльнісного характеру механізму реалізації, неможливості 

його ініціації при пасивній поведінці. Проте незрозуміло, для чого 

відбувається така взаємодія, тобто перелік механізму слід доповнити ще й 

суб’єктами, на яких спрямована діяльність уповноважених органів. Крім 

того, для того, щоб надати механізму реалізації правового характеру 

необхідно вказати й на на рівень правової культури та освіти суб’єктів 

права.  

В.В. Новіков виділяє «підсистеми (забезпечення та користування) 

механізму реалізації прав та свобод. До першої підсистеми він включає 

такі елементи: гарантії юридичного, правового та організаційного 

характеру; правовий режим; контроль з боку держави та охорона й захист; 

до підсистеми із користування благами відносяться правомірні та активні 

дії самої людини» [227, с. 54].  

Аналізуючи даний перелік, зазначимо, що він є доречним винятково 

в науково-теоретичному дослідженні для структуризації самого викладу, 

але на практиці елементи механізму реалізації впливають один на одного 

незалежно від належності до певної підсистеми. Крім того, спірним є 

включення до механізму реалізації охорони й захисту, адже вони являють 

собою окремі механізми, що обґрунтовується виконанням органами 
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публічної влади інших функцій та повноважень, а самі механізми 

спрямовані на досягнення дещо інших цілей. Також уточнення потребує 

включення до механізму реалізації саме гарантій, оскільки їх виконання 

часто має пасивний характер, як у випадку із дотриманням заборон, що 

уже суперечить положенню про активність дій суб’єктів. У контексті права 

на соціальний захист жінок активні дії варто розподіляти між 

уповноваженими суб’єктами, громадськими організаціями та 

безпосередньо жінками або їх офіційними представниками, що допоможе 

розмежувати права й обов’язки, а також дозволить охопити усі норми 

права, що впливають на відносини соціального захисту.  

Більш деталізований і системний підхід до механізму реалізації 

використовує у своєму дослідженні С.В. Бурлуцький, виділяючи такі 

структурні елементи, як «інституційна підсистема, економічна підсистема 

та організаційна підсистема. Перша пов’язана із створенням та 

забезпеченням реалізації норм права й обумовлюється взаємодією між 

суб’єктами соціальної підтримки для створення стабільності. Економічна 

підсистема розкривається через ресурсне обмеження соціально-

економічної системи щодо фінансування. Організаційна підсистема 

безпосередньо забезпечує втілення соціальної підтримки шляхом 

створення інфраструктури, гарантування доступу до інформації» [228, с. 

226-227].  

Слід наголосити на тому, що у механізмі реалізації права на 

соціальний захист жінок самі норми права та правові засоби не можуть 

відігравати другорядну роль та використовуватись винятково задля 

інформування про порядок дій, оскільки саме наявність права на 

соціальний захист жінок, визначеного у законодавчому акті, дозволяє 

ініціювати механізм реалізації та, відповідно, видозмінювати суспільні 

відносини. Можна погодитись із впливом механізму реалізації права на 

соціальний захист не лише на правову сферу, але й на економічну та 

адміністративну. Водночас такий вплив є опосередкованим і він не 
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виступає основною метою, а тому залучення його елементів до загального 

переліку складових у механізмі видається спірним. Також право на 

соціальний захист жінок має матеріальний характер, оскільки саме таким 

чином можливо відповідати сучасним потребам жінок і забезпечувати 

можливість наступного втілення їх соціальних прав та перебування у 

суспільних відносинах.  

Але саме норми права визначають порядок виплати та їх розмір, а 

тому й ресурсне обмеження може бути обґрунтоване винятково через 

критерії правомірності. Таким чином, розподіл на підсистеми механізму 

реалізації права на соціальний захист є доречним для розкриття самої 

сутності даного поняття, однак не може бути використаний для 

дослідження його складових та їх дії, оскільки недостатньо чітко 

сформульовані логічні взаємозв’язки між елементами кожної із підсистем.  

На думку А.А. Халецької, основною складовою «механізму 

реалізації соціальних прав та гарантій, наданих державою, є норми права, 

визначені у Конституції України, законах України, підзаконних актах й 

інших нормативно-правових актах, що застосовуються на всій території 

України» [229, с. 65].  

Дійсно, саме норми права визначають поведінку усіх суб’єктів, що 

перебувають у відносинах щодо здійснення соціального захисту. Крім 

того, саме у нормах права містяться основні принципи права, що 

виступають критеріями для оцінювання факту порушення права у випадку 

відсутності прямої заборони. Водночас поняття механізму вказує на 

наявність певної структури, елементи якої постійно взаємодіють. Норми 

права мають статичний характер і не можуть бути втілені у життя без 

суб’єктів права, якими в межах даного дослідження є жінки.    

С.В. Кудлаєнко відносить до центральних елементів механізму 

реалізації соціальної політики держави наступні складові: «державні 

соціальні гарантії та відповідне державне забезпечення, що визначаються у 
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законодавстві, а також  фінансові, кадрові й інформаційні ресурси» [230, 

с. 172].  

Слід уточнити, що соціальне забезпечення застосовується під час 

реалізації жінкою своїх соціальних прав тоді, коли втілення права на 

соціальний захист є необхідним для відновлення такої можливості 

найбільш швидким та економічним способом. Залучення фінансових або ж 

кадрових ресурсів можливо віднести до засобів реалізації, оскільки вони 

визначаються нормами права різного рівня і пов’язані безпосередньо із 

реалізацією права, а не усуненням перешкод або створенням сприятливих 

умов.  

Щодо державного забезпечення, то такий елемент потребує 

деталізації, адже держава бере участь як у самих відносинах щодо 

соціального захисту, так і є суб’єктом притягнення до відповідальності 

жінки у випадку зловживання нею своїм правом на соціальний захист. 

Така ситуація можлива у випадку інсценування настання соціального 

ризику, такого як травми на виробництві, чи необґрунтованої вимоги 

збільшення матеріальних виплат за фактичної незначної шкоди. Водночас 

саме під час реалізації права на соціальний захист жінки важливо зберігати 

баланс між впливом держави на таку реалізацію та дотриманням концепції 

надання адміністративних послуг, відповідно до якої уповноважені органи 

не виступають ініціаторами вступу у правовідносини.  

Досліджуючи механізм реалізації системи гендерної політики, 

Л.А. Літвін акцентує увагу саме на інституційній складовій та пропонує 

включити до механізму «державні органи, які здійснюють реалізацію та 

забезпечують рівність, новими серед яких мають бути Бюро та Незалежна 

комісія гендерної рівності,  а також Уповноважений з питань гендерної 

політики, які співпрацюють із іншими органами державної влади на 

місцях» [231, с. 30-31].  

Для реалізації права на соціальний захист жінок важливим є 

залучення не лише органів публічної влади, посадові особи яких можуть 



 

 

207 

зловживати владою або ж пропонувати вступити у корупційні відносини. 

Необхідною є й участь громадських формувань, а в окремих випадках –  

професійних спілок. Щодо Уповноваженого, то його діяльність є доречною 

в контексті механізму захисту права на соціальний захист, однак участь у 

самій реалізації не буде дієвою та необхідною, що пояснюється уже 

правильністю попереднього правового регулювання та тлумачення норм 

права, проведеного суб’єктами відносин щодо соціального захисту жінок.  

Отже, проаналізувавши наукові підходи та урахувавши результати 

попередніх досліджень, можливо дійти висновку, що складовими 

елементами механізму реалізації права на соціальний захист жінок є 

наступні: 

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. 

Правосуб’єктність як елемент механізму реалізації права на 

соціальний захист жінок пов’язана із можливістю особи бути суб’єктом 

права. Проте залежно від законодавчого регулювання така 

правосуб’єктність може мати різний характер, що особливо стосується 

органів публічної влади. Як органи виконавчої влади, так і органи 

місцевого самоврядування можуть виступати суб’єктами відносин щодо 

соціального захисту жінок, адже їх діяльність спрямована на реалізацію 

певного права, що виникло у зв’язку із настанням соціального ризику. Це 

стосується оформлення пенсійних виплат чи отримання статусу 

безробітного тощо. Комунікація жінки, яка потребує соціального захисту, 

та органу публічної влади може здійснюватися винятково у межах 
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компетенції даного органу. Водночас О.О. Маркова зауважує, що 

«компетенція та правосуб’єктність органів публічної влади хоч і  є 

самостійними правовими категоріями, проте взаємообумовлюються, адже 

остання залежить від галузевої спрямованості, а самі повноваження 

можуть реалізуватись лише в межах компетенції» [232, с. 659].  

Відповідно, можливість мати певні повноваження та вступати у 

правовідносини для органів публічної влади є обмеженою та 

встановлюється у законодавстві. Вихід за межі повноважень буде 

вважатись зловживанням правом, а нереалізація таких повноважень може 

призвести до правопорушення. У кожному із наведених випадків 

застосовуватись буде уже механізм захисту права на соціальний захист 

жінок, оскільки такі ситуації є перешкодою для реалізації досліджуваного 

права. 

Але правосуб’єктність фізичних осіб не може бути обмежена 

законодавством, лише окремі аспекти реалізації того чи іншого права 

уточнюються за допомогою норм права. Типовим є розподіл 

правосуб’єктності на дієздатність та правоздатність [233, с. 60], які 

взаємопов’язані та доповнюють одна одну. Так, правоздатність визначає 

здатність мати певні права, а дієздатність – їх набувати чи реалізовувати. У 

відносинах із соціального захисту жінок повною дієздатністю, у першу 

чергу, повинен володіти роботодавець, а також треті особи, які пов’язані із 

реалізацією соціальних прав. Вимога щодо дієздатності стосується й 

посадових осіб державної служби. Проте що стосується самих жінок, то 

можуть існувати певні особливості.   

Слід уточнити, що дієздатність – це можливість жінки 

усвідомлювати свої дії та їх наслідки й, відповідно, керувати ними [234, с. 

199]. Проте реалізація права на соціальний захист пов’язана із настанням 

певних соціальних ризиків, окремі із яких можуть завдати не лише 

матеріальної шкоди, але й шкоди здоров’ю самої жінки, унаслідок чого 

тимчасово чи на постійній основі буде втрачено дієздатність. У такому 
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випадку для реалізації права на соціальний захист жінки можуть бути 

залучені піклувальники або ж опікуни, що представлятимуть її інтереси. 

Характеризуючи даний вид правосуб’єктності, В.А. Січевлюк називає його 

«структурно-спрямованим», сутність якого полягає у тому, що 

«відсутність чи обмеженість у правової суб’єктності особи одного із 

елементів «заміщується» та поєднується із елементами правосуб’єктності 

іншої особи із аналогічним правовим статусом» [235, с. 15].  

Тобто для реалізації права на соціальний захист наявність 

дієздатності у самої жінки не є обов’язковою.  Щодо представлення її 

інтересів, то варто наголосити на дотриманні законодавчо передбаченої 

процедури із залученням суду для отримання відповідного права. Така 

чітка процедура за участі як медичних працівників, так і державних 

органів пояснюється потребою точно переконатись у неможливості 

самостійної реплізації власних прав особою або ж неможливості 

усвідомлення наслідків таких дій.  

Отже, можна резюмувати, 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 
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соціальною та правовою природою правосуб’єктності, що 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. 

Ще одним елементом механізму реалізації права на соціальний 

захист жінок є норми права. Вони визначають права самої жінки під час 

соціального захисту, а також кореспондуючі обов’язки роботодавця або 

органів публічної служби. Досліджуючи реалізацію норм права, О.В. Легка 

зазначає, що саме через таку реалізацію проявляється «соціальна цінність 

права загалом, а також виникають суспільні відносини реального 

характеру. Саме реалізація допомагає виявити недоліки у сучасному 

законодавстві, наявність яких є критерієм ефективності дії норм права» 

[236, с. 32].  

Крім того, на ефективність реалізації норм права впливає й те, 

наскільки вони є деталізованими та можуть бути втілені без додаткового 

пояснення їх змісту або ж залучення представників. Право на соціальний 

захист жінок не може бути реалізоване без участі держави, а тому й на 
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якість його втілення буде впливати рівень комунікації та завершеність 

структури норми права, яка обов’язково повинна містити санкції за 

порушення.  

Щодо прав жінок під час реалізації соціального захисту, які 

закріплені у нормах права, то їх можна поділити на ті, які стосуються 

забезпечення інформації, та ті, які безпосередньо впливають на реалізацію. 

До останніх слід віднести право на звернення до державних органів, право 

на отримання соціальної допомоги та виплату попередньо сплачених 

страхових внесків, у тому числі й до Пенсійного фонду, право на 

отримання відпустки або ж якісної медичної допомоги. Такий перелік 

свідчить про розрізненість законодавства, в якому містяться відповідні 

норми права.  

Позитивним аспектом такої ситуації можна вважати наявність 

спеціалізованих законодавчих актів, за допомогою яких найбільш повно 

враховуються специфічні потреби жінок під час соціального захисту, що 

може стосуватись особливостей охорони здоров’я, поєднання сімейного та 

трудового життя або ж допомоги через отримання психологічних травм. 

Водночас кожен спеціалізований закон має власні основоположні 

принципи та визначає спеціальних суб’єктів взаємодії із жінкою щодо 

соціального захисту, внаслідок чого рівень оптимізації та простоти 

реалізації соціального захисту для кожного окремого соціального ризику є 

різним, що спричиняє нерівність у суспільстві, неоднаковість умов 

соціального захисту для жінки й відповідну можливість реалізувати 

соціальні права у майбутньому.  

Щодо обов’язків, які визначені у нормах права, то вони стосуються 

діяльності роботодавця та закріплені у главі 12 КЗпП України [32]. У них 

встановлено обов’язок створення комфортних умов праці, надання 

відпустки або можливості працювати неповний робочий день. Також 

окремі обов’язки закріплені у законодавстві щодо соціального 

забезпечення та стосуються, власне, сплати страхових внесків. Стосовно 
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посадових осіб органів публічної влади, то їх обов’язки випливають із 

наданої їм компетенції. Для реалізації права на соціальний захист жінок 

важливими факторами є якість їх виконання та відсутність тиску на жінку 

щодо вступу у корупційні відносини. Також варто встановити обов’язок 

щодо інформування уповноваженими органами публічної влади жінки про 

усі наявні у неї способи реалізації права на соціальний захист, що 

дозволить зменшити навантаження на кожен із таких органів та підвищити 

рівень довіри до них.  

Отже, можемо дійти висновку, 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 
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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.  

Також елементом механізму реалізації права на соціальний захист 

жінок є юридичні факти. Настання юридичних фактів пов’язане із зміною 

правового статусу жінки, однак внаслідок диференціації соціальних 

ризиків визначення їх переліку є предметом наукової дискусії. Так, А.Л. 

Клименко поділяє юридичні факти на ті, що пов’язані із «набуттям 

спеціальної дієздатності (внаслідок настання простого соціального 

ризику), отриманням спеціального правового статусу (внаслідок настання 

соціального ризику та реалізації прав на соціальне забезпечення); 

реалізацією власних прав та обов’язків (внаслідок сукупності юридичних 

фактів)» [237, с. 68].  

Такий розподіл демонструє динаміку реалізації права на соціальний 

захист жінки, а також визначає залежність такої реалізації не лише від волі 

самої жінки, але й від настання окремих подій та дій третіх осіб. Проте він 

не дозволяє розкрити саму сутність юридичного факту, тому більш 

доречним буде використання класичного підходу, який передбачає поділ 

юридичних фактів на ті, що спричиняють виникнення, зміну або ж 

припинення відносин із соціального захисту жінки.  

Щодо виникнення права на соціальний захист у жінки, то воно 

пов’язано із настанням соціального ризику. Але далеко не всі соціальні 

ризики є закріпленими на рівні законодавства. Наприклад, отримання 

психологічної травми як наслідок його настання не є саме юридичним 

фактом та не може викликати настання юридичних наслідків. Основні ж 

соціальні ризики перераховані у ст.  46 Конституції України та пов’язані із 

тимчасовою або постійною втратою працездатності, безробіттям або 

втратою годувальника, настанням старості [34].  
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Таким чином, окремі юридичні факти мають природний характер і 

механізм реалізації права на соціальний захист жінок спрямований 

винятково на зменшення негативних наслідків. Водночас інші соціальні 

ризики пов’язані із раптовими діями суб’єктів права, які часто мають і 

протиправний характер, а тому механізм їх реалізації спрямований на 

нівелювання негативних наслідків та поновлення попереднього становища. 

Перелічені соціальні ризики також мають загальний характер, а для жінки 

вони ще й пов’язані із вагітністю та вихованням дитини, можливими 

проявами дискримінації як на роботі, так і в інших сферах соціального 

життя, а також із домашнім насиллям. Таким чином, ініціація механізму 

реалізації права на соціальний захист жінки можлива у випадку порушення 

її соціальних та природних прав і неможливості або важкості самостійного 

виправлення його наслідків.  

Для безпосередньої реалізації права на соціальний захист 

необхідною є зміна правового статусу. Така зміна можлива лише після 

настання юридичного факту звернення до органів державної влади чи 

місцевого самоврядування, в окремих випадках, наприклад, для обмеження 

дієздатності обов’язковим є залучення суду. Потрібне й настання 

юридичного факту позитивного рішення уповноваженого органу влади, що 

виникає лише після доведення настання соціального ризику. Отже, можна 

констатувати, що зміна відносин щодо соціального захисту жінки 

відбувається після втілення складеного юридичного факту та пов’язана із 

взаємодією з державою. Право на соціальний захист жінки може 

здійснюватися постійно (у випадку втрати працездатності або виходу на 

пенсію) і тимчасово (надання допомоги при народженні дитини тощо). 

Відповідно, юридичні факти припинення відносин будуть викликані або 

відновленням попереднього становища жінки, або смертю суб’єкта. 

Проблемним аспектом зміни або припинення відносин щодо соціального 

захисту жінки є настання юридичного факту при набранні чинності 

змінами до законодавства, оскільки право на соціальний захист жінки  
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трансформується або скасовується загалом, що порушує гарантію 

стабільності.  

Слід констатувати, що юридичним фактам як елементу механізму 

реалізації прав на соціальний захист жінок притаманні такі особливості: 

1) конкретність, завдяки якій юридичні факти дозволяють 

теоретичним конструкціям норми права впливати на відокремлені 

правовідносини щодо соціального захисту жінки та викликати певні 

юридичні наслідки. Конкретність дозволяє спрямувати дію соціального 

захисту на тих жінок, для яких настав соціальний ризик, а не у сукупності 

на всіх жінок чи суб’єктів права. Така ситуація дає можливість економити 

державні кошти та витрачати їх більш раціонально, а отже, й більш 

ефективно; 

2) зв’язок із законодавством, що пояснюється потребою 

встановлення різниці між звичайними життєвими подіями та тими, які 

можуть призвести до певних юридичних наслідків. Завдяки такому зв’язку 

вдається досягти правомірного характеру соціального захисту та 

дотримання принципів права. У свою чергу, важливою є гнучкість 

правового регулювання, яка створює можливості для застосування 

механізму реалізації права на соціальний захист жінок у всіх випадках 

порушення, кількість яких збільшується;  

3) об’єктивно-ініціативний характер, адже юридичні факти щодо 

права на соціальний захист жінок можуть наставати незалежно від 

бажання самої жінки або внаслідок її наявності. Важливо, щоб юридичні 

факти-події регулювались таким чином, щоб право на соціальний захист 

жінки наступало автоматично, а його підтвердження не потребувало 

окремого звернення до суду, оскільки затримання соціального захисту 

може лише збільшити негативні наслідки або ж викликати недієвість 

наданої соціальної допомоги.  

Наступним елементом механізму реалізації права на соціальний 

захист жінок є правосвідомість суб’єктів, які перебувають у відносинах 
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щодо такого захисту. Слід наголосити, що саме від правосвідомості 

залежить те, наскільки ефективним буде соціальний захист та чи 

правильно буде тлумачитись норма права. Така ситуація пояснюється 

безпосереднім впливом самих суб’єктів на реалізацію норм права, який 

полягає у наступному: чим вищим буде рівень правосвідомості суб’єктів 

відносин щодо соціального захисту, тим менше виникатиме ситуацій 

порушення норм права і  застосування механізмів забезпечення та захисту 

права на соціальний захист жінок. 

  Якщо говорити про державні органи у даному контексті, то слід 

мати на увазі правосвідомість їх посадових осіб. К.В. Кім зауважує, що 

«під час державної служби у самих державних службовців відбувається 

формування системи, складовими якої є потреби, інтереси та мотиви, що 

впливають на правосвідомість» [238, с. 60].  

Залежно від того, чи є інтереси працівника державної служби 

правомірними, визначатиметься і ймовірність порушення чи якісної 

реалізації своїх повноважень щодо супроводження реалізації права на 

соціальний захист. Завданням держави у даному випадку є створення 

таких умов проходження служби, які б усували потребу в порушенні чи 

недотриманні законодавства, що найбільше пов’язано із виникненням 

негативних професійних деформацій. Реалізація ж такого завдання 

можлива як шляхом підвищення професійної кваліфікації, а отже, й рівня 

правової освіти та культури, так і шляхом психологічних тренінгів та 

навчань, що пов’язані із формуванням навичок допомоги населенню і 

безстресової комунікації. В аспекті реалізації права на соціальний захист 

жінок таке підвищення правосвідомості дозволить більш оперативно 

отримати матеріальну допомогу та більше часу використати на 

відновлення власного здоров’я чи на реалізацію соціальних прав, адже 

проходження бюрократичних процедур не буде супроводжуватись 

спротивом з боку посадових осіб і спонуканням до вступу у корупційні 

відносини.   
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Правосвідомість жінок, які реалізовують право на соціальний захист, 

та третіх осіб, які супроводжують його, залежить від умов життя, професії, 

попереднього досвіду співпраці із державними органами та здійснення 

соціальних прав. Слід зазначити, що настання непередбачуваного 

соціального ризику може бути викликано не лише форс-мажорними 

обставинами, але й недбалістю з боку самої жінки, що особливо часто 

виникає у трудових відносинах через недотримання правил охорони праці 

чи трудової дисципліни, а отже, можливо дійти висновку про низький 

рівень соціальної відповідальності та правової культури у такому випадку. 

Аналізуючи фактори впливу на правосвідомість фізичних осіб, 

Л.О. Макаренко зазначає, що «позитивний вплив мають наслідки дії норм 

права і усвідомленість щодо потреби у дотриманні норм права; негативний 

же вплив мають як об’єктивні чинники щодо прогалин у законодавстві, 

його невідповідність соціокультурним умовам, так і суб’єктивні щодо 

залученості особи до соціального життя, правової обізнаності. Загалом же 

існує залежність від ціннісної орієнтації самого суб’єкта права, що надалі 

формує стереотипну поведінку» [239, с. 26].  

Слід доповнити даний перелік і впливом дискримінації, яка може 

існувати в певному середовищі та стосуватись як загальної ролі жінки у 

суспільстві, так і її можливості реалізувати себе в окремих сферах життя та 

вільному виборі професії. Таким чином, підвищення правосвідомості 

жінок може відбуватись через заохочення діяльності громадських 

формувань із відповідною спеціалізацією щодо захисту та інформування 

про права жінок і способи їх реалізації. Також важливим чинником є 

довіра до органів публічної влади, а тому позитивний досвід співпраці із 

ними повинен стосуватись не лише безпосередньо тих, що здійснюють 

соціальний захист, але й усіх уповноважених органів, які надають 

адміністративні послуги або здійснюють правоохоронну діяльність.  
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Отже, для правосвідомості суб’єктів відносин щодо соціального 

захисту жінок як елементу механізму реалізації даного захисту характерні 

такі особливості: 

1) безперервність, адже вплив правосвідомості на реалізацію 

права на соціальний захист жінок розпочинається з моменту настання 

соціального ризику і завершується втіленням самого права, що може 

проявлятись як в одиничній дії, так і тривати протягом значного часу. 

Взаємодія правосвідомості із кожним елементом механізму реалізації 

права на соціальний захист жінок не має чіткого місця у процесі реалізації. 

Проте її вплив є всезагальним, оскільки він може проявлятися на кожному 

етапі; 

2) змінність, що пояснюється впливом різних факторів на 

правосвідомість. Рівень правосвідомості може змінюватись протягом 

реалізації права на соціальний захист залежно від того, позитивні чи 

негативні фактори впливають на саму ситуацію. Також на зміну може 

вплинути й підвищення рівня  правових знань особи та розуміння, до яких 

наслідків може призвести  безвідповідальність;  

3) суб’єктивно-об’єктивний характер. Так, правосвідомість 

залежить від того, як відчуває та розуміє правову ситуацію сама жінка і, 

відповідно, оцінює ефективність самого захисту і взаємодії із державними 

службовцями чи іншими суб’єктами права. На суб’єктивний аспект 

правосвідомості впливає виховання, оцінювання стереотипів, що існують у 

суспільстві, визначення пріоритетності певної поведінки. Тобто реалізація 

права на соціальний захист жінки залежить і від її рішення стосовно 

потреби такої реалізації, а правосвідомість – від очікуваного та фактичного 

результату. На об’єктивний аспект впливають як, власне, правові чинники, 

так і економічні та культурно-політичні, оскільки кінцевим результатом 

реалізації права на соціальний захист є виплата певних коштів, розмір яких 

залежить від економічної ситуації у державі, а збільшення обсягу самого 

досліджуваного права вплине на кількість підстав для його застосування та 
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відображатиме рівень колективної повсякденної правосвідомості всього 

суспільства і його розуміння важливості захисту прав жінки. 

До елементів механізму реалізації права на соціальний захист жінок 

слід віднести і юридичну відповідальність самих жінок за порушення 

спеціалізованого законодавства. Варто відрізняти порушення, яке є 

цілеспрямованим,  від помилки, яку можливо допустити під час 

оформлення документів та співпраці із органами публічної влади. Крім 

того, є й непоодинокі випадки зловживання правом. О.М. Юхимюк з цього 

приводу вказує на необхідність «фактичної підстави, якою є факт самого 

зловживання через реалізацію права та юридичної підстави, яка визначає, 

чи мала особа право на вчинення певних дій» [240, с. 4]. Тобто 

зловживанням є така діяльність, яка спрямована на реалізацію власного 

права на підставі мотивів, які не передбачені законодавцем. У контексті 

права на соціальний захист жінок до таких зловживань можна віднести 

звернення за допомогою по безробіттю без мети наступного 

працевлаштування або ж отримання певних пільг для сплати житлово-

комунальних послуг за фактичної можливості самостійної сплачувати дані 

послуги. Водночас, аналізуючи національне законодавство, можливо 

помітити, що чіткої відповідальності саме за зловживання правом з боку 

неуповноважених осіб не передбачено, що негативно впливає на 

реалізацію права на соціальний захист, створюючи нерівність та 

заохочуючи неправомірні відносини між жінкою та органами публічної 

влади.  

Ч. 3 ст. 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» визначено, що «на застраховану особу 

покладається відповідальність за отримання матеріального забезпечення 

або інших соціальних послуг щодо соціального страхування, якщо воно 

було незаконним із її вини (підроблення або надання недостовірних даних, 

їх виправлення)» [241].   
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Тобто юридична відповідальність наступатиме у випадку 

неправомірної реалізації права на соціальний захист жінками. Проте 

незрозумілим залишається питання, яким саме чином буде 

встановлюватися факт винних дій з боку жінки, хто саме буде провадити 

такі дії, адже від цього залежать і права особи під час розслідування. Крім 

того, виникає питання щодо виду юридичної відповідальності 

(адміністративної чи кримінальної), яка буде застосована до особи, що 

ускладнює як розуміння даної норми права, так і її наступне втілення у 

життя.  

Аналізуючи норми Закону України «Про зайнятість населення»,  

можемо зробити висновок, що відповідальності за подання неправдивих 

даних не передбачено, проте відповідно п. 9 ст. 49 визначено, що 

«реєстрація особи як безробітної зупиняється, якщо буде виявлено факт 

виконання безробітним оплачуваної роботи або надання оплачуваних 

послуг» [41].  

Даною нормою визначається лише припинення подальшої 

неправомірної поведінки, однак обов’язку повернути кошти не 

встановлено. Така ситуація заохочує до зловживання власними правами в 

контексті реалізації права на соціальний захист, адже навіть у випадку 

виявлення невідповідностей та відсутності підстав для такої реалізації для 

жінки негативних юридичних наслідків не наступатиме. 

Таким чином, юридична відповідальність за зловживання жінками 

правом на соціальний захист як елемент механізму реалізації права на 

соціальний захист жінок має такі особливості: 

1) загальний характер. Ця особливість пов’язана з тим, що 

законодавчо не деталізовано порядок притягнення до юридичної 

відповідальності, що може призвести як до незастосування самої норми 

права, так і до її неправильного тлумачення. Загальний характер 

юридичної відповідальності пояснюється потребою звернення до інших 

нормативно-правових актів щодо питань компетенції уповноважених 
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органів або ж способу нарахування штрафів та виду самої юридичної 

відповідальності; 

2) матеріальний характер, який пояснюється зв’язком із 

результатами реалізації права на соціальний захист жінки щодо виплати 

матеріальної допомоги. Так, неправомірність дій завдає шкоди саме 

матеріальному забезпеченню держави, а тому й відшкодування повинні 

стосуватись повернення таких коштів. Водночас актуальним є й питання 

виплати штрафів, які уже будуть виступати мірою покарання, а не 

відновлення попередньої ситуації;  

3) неспеціалізованість, що розкривається через відсутність норм 

права, які вказують на жінку як спеціальну відповідальну особу. Така 

ситуація забезпечує рівність щодо притягнення до юридичної 

відповідальності. Проте реалізація права на соціальний захист жінками має 

власну специфіку та може бути пов’язана із наданням більшого розміру 

матеріальної допомоги або ж додаткових пільг, а тому необхідним є 

створення окремих норм щодо відповідальності за зловживанням таким 

правом.  

Отже, на основі проведеного дослідження можна зробити висновок, 

що механізм реалізації права на соціальний захист жінки має певні 

труднощі у своїй діяльності, що пов’язані із недосконалістю правового 

регулювання. Наявність спеціального суб’єкта у досліджуваному механізмі 

реалізації урізноманітнює сутність кожного із елементів та підкреслює їх 

не лише соціальний, але й адміністративний та природний аспект. Зв’язок 

права на соціальний захист із економічним станом держави засвідчує 

змінність змісту прав та обов’язків жінки, роботодавця, громадських 

формувань та органів публічної влади під час такої реалізації, що 

пов’язано із можливістю держави в повній мірі покрити реальні витрати на 

підтримання гідного рівня життя для жінки. Результати даного 

дослідження свідчать, з одного боку, про всеохоплюваність права на 
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соціальний захист жінок, а з іншого – про неможливість його реалізації без 

додаткового забезпечення та гарантування.  

 

4.2 Особливості механізму забезпечення права на соціальний 

захист жінок в Україні 

 

Суттєвою відмінністю між декларативною нормою права та нормою 

права, яка може бути втілена у сучасних суспільних відносинах, є 

можливість її забезпечення, що полягає у наявності реальних інструментів 

для гарантування такого втілення. Забезпечення права на соціальний 

захист повинно бути актуальним  стосовно відповідності реаліям 

сучасного життя жінки. Проте реалізація даної вимоги є ускладненою 

негнучким, імперативним адміністративно-правовим регулюванням 

діяльності органів публічної влади, що є основними суб’єктами 

забезпечення. Крім того, забезпечення повинно відповідати й 

установленим правовим принципам для визначення його правомірного та 

законного характеру, що є вкрай важливим для оперативного забезпечення 

та продовження реалізації права на соціальний захист жінок. Таким чином, 

дослідження механізму забезпечення права на соціальний захист жінок 

дасть можливість не лише виокремити його компоненти, які найбільш 

ефективним чином взаємодіють між собою, але й встановити можливість  

контролю та моніторингу даної діяльності, що дозволить надалі виявляти 

прогалини, які потребують вдосконалення правового регулювання та 

ініціювання механізму захисту досліджуваного права.  

Окрім того, встановлення елементів механізму забезпечення права на 

соціальний захист жінок сприятиме кращому розумінню їх сутності та 

відповідного призначення в межах механізму. Аналіз кожного із елементів 

висвітлить їх особливості, які можуть мати як позитивний характер, так і 

негативний, що безпосередньо впливає на дію механізму забезпечення та 

довіру жінок до законодавчо встановлених правових гарантій і діяльності 
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органів публічної влади. Результати проведеного дослідження можуть бути 

використані для визначення  відмінних рис та специфіки усього механізму 

забезпечення права на соціальний захист жінок, що відображатиме його 

роль та місце у загальному механізмі втілення із врахуванням 

особливостей права на соціальний захист саме жінок,  а отже, вказуватиме 

на конкретні додаткові засоби й методи забезпечення, які повинні 

використовуватись. 

Слід зазначити, що комплексно питання механізму забезпечення 

права на соціальний захист було малодосліджене, проте найбільш 

загальновідомі його елементи аналізували в своїх роботах такі науковці, як 

Т.В. Бабкова, В.О. Боняк, О.П. Васильченко, Л.А. Войко, О.Л. Гамалій, 

Л.В. Гонюкова, І.О. Грицай, І.О. Гуменюк, О.Р. Дашковська, Т.Р. 

Диметрадзе, Н.І. Дуравкіна, К.О. Задоєнко, Н.В. Коленда, Н.І. Копачовець, 

К.Б. Левченко, Л.В. Леонтьєва, О.В. Марценюк, С.Д. Нечипоренко, Н.М. 

Опольська, Н.С. Педченко, П.В. Рекотов, А.А. Романова. 

Єдиного підходу до поняття механізм забезпечення права на 

соціальний захист жінок досі ще не встановлено. Так, Т.В. Бабкова 

зазначає, що під механізмом забезпечення права людини та громадянина 

слід розуміти «динамічну та взаємоузгоджену і взаємопов’язану систему із 

вказаних у Конституції України, законах України правових форм, а також 

засобів та заходів, через які відбувається реалізація прав та свобод людини 

й громадянина, проводиться їх захист та охорона» [262, c. 7]. Дія лише на 

основі нормативно-правових актів у межах правових форм дозволяє надати 

механізму забезпечення правового характеру та передбачає дотримання 

принципів права щодо рівності, соціальної справедливості, прозорості. 

Слід наголосити на відмінностях, які існують між охороною, яка діє як 

один із інструментів, що сприяють реалізації права соціальний захист 

жінок, та захистом, що використовується для відновлення даного права 

після його порушення, а тому поєднання їх у межах одного механізму 

обмежуватиме можливості для дослідження сутності кожного із них. Щодо 
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взаємоузгодження, то воно повинно проходити на основі певних спільних 

критеріїв: завдань, значення чи особливостей дії кожного із елементів 

механізму, що свідчить про потребу в деталізації визначення і доповнення 

його метою щодо гарантування реалізації права на соціальний захист 

жінок. Також деталізації потребують названі нормативно-правові акти, 

адже норми щодо соціального захисту жінок можуть міститись і у 

підзаконних актах, колективних угодах або трудових договорах.  

Водночас О.Л. Гамалій вказує, що адміністративно-правове 

забезпечення прав та свобод громадян України є «системою встановлених 

в адміністративно-правовому законодавстві організаційних, правових, а 

також практичних засобів і способів, методів та прийомів, які у власній 

діяльності використовують державні органи в межах їх повноважень для 

створення таких умов, що є необхідними для реалізації прав громадян, 

проведення їх захисту та охорони» [263, с. 95]. У контексті права на 

соціальний захист жінок до суб’єктів, які здійснюють таке забезпечення 

слід також долучити й  органи місцевого самоврядування, професійні 

спілки та громадські формування, які допомагають у реалізації або 

контролю відповідної діяльності щодо здійснення права на соціальний 

захист. Аналізуючи наведене автором визначення, можливо зрозуміти, що 

механізм забезпечення має винятково активний характер, адже вимагає 

втілення повноважень органами публічної влади. Проте інструментом 

забезпечення права на соціальний захист виступають і правові заборони та 

обмеження, дотримання яких не потребує активних дій з боку будь-якого 

суб’єкта відносин, що є однією із відмінних рис від механізму реалізації. 

Варто уточнити, що зв’язок забезпечення права на соціальний захист жінок 

із адміністративним законодавством полягає не лише у тому, що в 

останньому встановлені норми права щодо дії органів публічної влади, але 

й у тому, що право на соціальний захист жінок повинно бути втілене і для 

жінок-працівників даних органів, а отже, й необхідним є вдосконалення 

законодавства.  
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Як зазначає О.В. Марценюк, забезпечення соціального захисту 

населення є «процесом щодо реалізації таких складових соціальної 

безпеки, які мають функціональний характер, для запобігання загрозам та 

можливим негараздам, а також для досягнення максимального результату 

щодо соціальної безпечності як у сьогоденні, так і в майбутньому» [264, с. 

170]. У даному випадку дещо незрозумілою залишається різниця між 

призначенням механізму забезпечення права на соціальний захист та 

призначенням самого соціального захисту. Дійсно, внаслідок ефективної 

дії механізму забезпечення можливо досягнути високого рівня соціального 

захисту, у тому числі й для жінок, однак даний вплив має опосередкований 

характер та полягає у підтримання результативності дії уже механізму 

реалізації. Також потребує уточнення співвідношення у механізмі 

забезпечення правових, організаційних та економічних інструментів, адже 

залежно від балансу між ними буде змінюватись і сама сутність 

забезпечення та можливість  реалізувати власне право на соціальний 

захист жінкою у повному і достатньому для сучасних реалій розмірі. 

Н.В. Коленда стверджує, що механізм забезпечення соціальної 

безпеки слід тлумачити як «цілісну систему, яка діє через перешкоджання 

виникненню, зменшенню та подоланню небезпек у соціальній безпеці, 

підвищення такої шляхом владного впливу з боку органів публічної влади 

та громадських формувань і самих громадян України на процеси, що 

відбуваються у суспільстві, та яка діє із урахуванням різних методів, 

способів, заходів й інструментів і на основі загальновідомих критеріїв та 

принципів» [265, с. 142]. Правильним є акцент не лише на підтриманні 

самого процесу реалізації права на соціальний захист жінок, але й на 

створенні умов для того, щоб такий захист взагалі не знадобився. Однак 

така превентивна діяльність повинна стосуватись лише тих соціальних 

ризиків, які першочергово негативно впливають на соціальне життя жінки, 

таких як безробіття або ж важка хвороба. Водночас діяльність 

уповноважених органів щодо передбачуваних соціальних ризиків, таких як 
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вихід на пенсію, народження дитини та вихід у відпустку по догляду за 

нею, не повинні мати негативного й ризикованого характеру загалом. 

Також варто доповнити, що завданням механізму забезпечення права на 

соціальний захист жінок є не лише гарантування його втілення, але й 

максимальне спрощення самої процедури із врахуванням не лише 

фізичних показників жінки, яка втілює право, але й збереження та 

підтримання її психологічного здоров’я, а тому важливим є дотримання і 

норм права, і норм етичної поведінки. 

Л.В. Гонюкова під «впорядкованою системою організацій різного 

рівня (міжнародного, національного та регіонального) із державною або 

громадською структурою, яка діє у напрямі затвердження гендерних 

принципів  незалежно від сфери суспільного життя та відповідного 

гарантування реалізації гендерних стратегій та політики» розуміє механізм 

забезпечення гендерної рівності» [266, с. 116]. Варто наголосити, що 

гендерна рівність не завжди означає однаковість прав жінок і чоловіків, що 

особливо стосується їх соціального захисту. У свою чергу, забезпечення 

права на соціальний захист жінок ускладнюється нерозумінням сутності 

існуючих проблем у суспільстві та невідтворенням їх на законодавчому 

рівні. Така ситуація має наслідком  наявність прогалин у механізмі 

забезпечення, що пов’язані із недостатньою кількістю заборон, відсутністю 

відповідальності за їх порушення або достатніх правових інструментів для 

впливу на поведінку суб’єктів, які ускладнюють або унеможливлюють 

реалізацію права на соціальний захист жінок.  

Досліджуючи механізм забезпечення рівності у правах та свободах 

усіх людей, О.П. Васильченко тлумачить його як «передбачену у 

Конституції та законах України і об’єднану й внутрішньо урегульовану  

сукупність, що складається із інституційних та правових гарантій, 

реалізацію яких здійснюють уповноважені або зобов’язані суб’єкти у 

формах організаційного та правового характеру, які також мають правовий 

та телеологічно детермінований вплив на відносини із правомірної 
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охорони, захисту та, власне, реалізації рівних прав та свобод» [267, с. 11]. 

Автором використано найбільш широкий підхід до тлумачення поняття 

«забезпечення», що в межах даного дослідження не дозволить у повній 

мірі розкрити особливості гарантування та охорони права на соціальний 

захист жінок. Крім того, розуміння механізму забезпечення як сукупності 

дещо ускладнює розуміння взаємодії та узгодження між собою 

компонентів, а отже, може викликати наступну колізійність законодавства 

щодо соціального захисту жінок. Проте слід погодитись із обов’язковою 

телеологічною детермінованістю правового впливу, оскільки вона 

виступає об`єднуючим фактором механізму забезпечення, однак не являє 

собою його відмінну характеристику, адже цілеспрямованість є 

обов’язковою для результативності будь-якого механізму загалом.   

На думку Т.Р. Диметрадзе, національним механізмом забезпечення 

рівності прав жінки і чоловіка є «інституційна структура урядового, а в 

окремих випадках парламентського характеру, яка діє задля сприяння 

рівності прав чоловіків та жінок у суспільстві та державному житті, 

сприяння повноцінності реалізації їх прав» [268, с. 127]. Дійсно, механізм 

забезпечення буде недієвим без залучення державних органів, оскільки 

саме вони як встановлюють правові гарантії, так і можуть застосовувати 

державний примус для їх реалізації. Однак обмеження механізму 

забезпечення винятково даними елементами, без урахування органів 

місцевого самоврядування та громадських ініціатив, значно зменшуватиме 

ефективність його діяльності, а також актуальність, оскільки буде важче 

виявити реальні проблеми, які виникають під час захисту прав жінки.  

Отже, проаналізувавши різні наукові підходи, можемо дійти 

висновку, що механізм забезпечення права на соціальний захист жінок – це 

упорядкований нормами права та етичними стандартами процес щодо 

реалізації власних повноважень щодо контролю, нагляду й охорони 

органами владних повноважень, а також щодо громадського контролю й 

моніторингу професійними спілками і громадськими організаціями 
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відносин щодо втілення права на соціальний захист жінки з метою  

гарантування, спрощення і підтримання  такого втілення та підвищення 

рівня соціальної безпеки для жінок. 

Щодо поділу механізму забезпечення права на соціальний захист на 

елементи, то їх кількість та критерій поділу залежатиме від того, наскільки 

широкий підхід використовував автор при тлумаченні поняття 

«забезпечення». Так, В.О. Боняк, виходячи із позицій «домінування у науці 

розуміння поняття «охорона», ширшого за «захист», доходить висновку 

про те, що «соціально-правовий механізм забезпечення має у своїй 

структурі  два менших механізми: захисту та реалізації» [269, с. 23]. З 

цього приводу виникає питання щодо співвідношення уже понять 

«охорона» та «реалізація», адже в окремих випадках саме реалізація права 

не потребує ні охорони, ні захисту та є самостійним механізмом. Крім 

того, незрозумілою є взаємодія двох названих автором механізмів у 

контексті саме охорони та ефективності у питанні досягнення мети 

механізму забезпечення. Уточнення потребує й те, яким саме чином 

засоби, методи і способи механізму реалізації та захисту взаємодіють між 

собою у випадку відсутності порушень права та яке місце у них займають 

гарантії та заборони, що є основою забезпечення будь-якого права.   

У своєму дослідженні механізму забезпечення прав та свобод 

Н.М. Опольська використовує «динамічний підхід», згідно з яким 

«механізм вказує на послідовні зміни унаслідок дії його елементів», із чого 

автор робить висновок про тотожність елементів та етапів дії механізму 

або «процесуальних стадій», якими, у свою чергу, є «охорона, реалізація та 

захист» [270, с. 193-194]. Дійсно, механізм забезпечення права на 

соціальний захист жінок діє постійно щодо нагляду й контролю та разом із 

втіленням відносин щодо гарантій та заборон. Водночас, розглядаючи його 

в динамічному аспекті, можливо помітити, що дія кожного із елементів є 

різною та застосовується за потреби, а не в чіткому порядку. Крім того, під 

час реалізації самого механізму забезпечення не всі його процесуальні 
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стадії можуть бути пройдені, як у випадку із застосуванням юридичної 

відповідальності, що є факультативною стадією. Проте наявність 

юридичної відповідальності для гарантування ефективності дії усього 

механізму є обов’язковою. У процесі аналізу даного переліку виникає й 

питання щодо ролі норм права у самому механізмі, адже саме завдяки 

використанню норм права можливо зрозуміти доречність застосування 

того чи іншого правового засобу й залучення органів публічної влади.  

На думку А.А. Романової, існує 4 підсистеми у забезпеченні прав і 

свобод людини і громадянина, до яких слід віднести: «підсистему 

інституційного забезпечення; підсистему правового забезпечення; 

підсистему організаційного забезпечення; підсистему ресурсного 

забезпечення» [271, с. 601].  Особливу увагу слід звернути саме на 

ресурсне забезпечення, яке, власне, й дозволяє гарантувати втілення права 

на соціальний захист жінок. Механізм забезпечення повинен у повній мірі 

забезпечувати можливість постійної реалізації досліджуваного права, його 

стабільність, а тому наявність ресурсів є вкрай важливим. Отримання ж 

ресурсів відбувається шляхом створення спеціальних інститутів, таких як 

страхування, що ще раз підтверджує постійність проведення забезпечення. 

Щодо організаційного забезпечення, то для права на соціальний захист 

воно є спільним із інституційним, оскільки саме органи публічної влади та 

громадські формування організовують процес інформування жінок про їх 

соціальні права, можливі соціальні ризики та можливості мінімізації їх 

негативних наслідків. Кожна із названих підсистем діє у межах права, а 

тому саме право є об’єднуючим критерієм і включення його до видів 

підсистем недоречне. Тому слід дещо видозмінити розподіл через 

включення правового забезпечення до кожного із перелічених елементів.  

Досліджуючи механізм забезпечення гендерної рівності, К.О. 

Задоєнко розподіляє його на «нормативну частину, до якої входять правові 

механізми у формі нормативно-правових актів, які визначають способи 

реалізації гендерної політики», а також «інституційну частину», до якої 
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входить значний перелік органів державної влади, а саме: «Верховна Рада 

України, Уповноважений з прав людини та органи місцевого 

самоврядування, територіальні громади й міжнародні та регіональні 

організації» [272, с. 12]. Варто зазначити, що на сьогодні існує не так 

багато органів публічної влади, які безпосередньо займаються питаннями 

гендерної рівності або ж соціального захисту жінок, які до того ж 

виконують винятково контрольно-наглядові функції. Отже, саме 

громадські формування як національного, так і міжнародного рівня 

допомагають забезпечити повноцінний соціальний захист жінки. Розподіл 

лише на два елементи не дозволяє правильно розкрити суть кожного із 

них, відобразити їх відмінності. Так, правове регулювання втілення права 

на соціальний захист може містити як обмеження, так і гарантії, що діють 

власним чином. У контексті механізму забезпечення даного права слід 

наголосити й на необхідності державної підтримки фінансового характеру, 

яка здійснюється уже після фактичного підтвердження наявності права на 

соціальний захист, оскільки саме така державна підтримка на регулярній 

основі і дозволяє зменшувати негативні наслідки від настання соціального 

ризику.  

Більш вузький підхід використовує К.О. Задоєнко, зазначаючи, що 

механізм забезпечення гендерної рівності має «урядову та парламентську 

структуру» [273, с. 38]. Звісно, Верховна Рада України, як і контролюючі 

органі при ній, відіграють значну роль у механізмі забезпечення, оскільки 

дозволяють виділяти та вирішувати найбільш масштабні правові 

проблеми, із якими стикається жінка під час втілення права на соціальний 

захист. Проте ефективним механізм забезпечення буде лише тоді, коли 

діятиме у конкретних відносинах, які є актуальними у сучасних реаліях, 

без постійного його врегулювання на найвищому адміністративному рівні, 

наприклад, шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини. Крім того, механізм забезпечення права на соціальний 

захист жінки повинен виконувати й функцію підтримки, а тому важливим 
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є персональне спілкування із уповноваженими органами та пояснення 

наступних правових можливостей щодо втілення даного права. Таким 

чином, обмеження механізму забезпечення права на соціальний захист 

жінок лише законодавчими та урядовими інструментами змінюватиме саме 

призначення даного механізму і створюватиме перешкоди для реалізації 

усіх його функцій і завдань.  

Т.Р. Диметрадзе до механізму забезпечення гендерної рівності 

включає не лише такі елементи, як «правове забезпечення, організаційне 

забезпечення. ресурсне забезпечення», але й «освітньо-просвітницьке 

забезпечення» наголошуючи на їх поєднанні для «розвитку гендерної 

політики, громадянського суспільства, соціальної та правової держави» 

[268, с. 133]. Механізм забезпечення права на соціальний захист жінок у 

значній мірі залежить від державних програм та планів, а також розподілу 

бюджету на кожен рік. На сьогодні гендерній політиці та забезпеченню 

рівності соціальних можливостей і соціального захисту осіб різної статі не 

приділяється достатньо уваги на законодавчому рівні, внаслідок чого 

збільшується вплив позадержавних інститутів. Крім того, постійні 

реформи призводять до зростання недовіри до держави і реальної 

можливості втілити право на соціальний захист самостійно. Тому вкрай 

важливим є виділення освітньої діяльності щодо прав жінок у трудових 

відносинах чи відносинах із державними службовцями, що допоможе 

зменшити випадки зловживання повноваженнями та примушення до 

вступу у корупційні відносини. Водночас така діяльність є складовою 

кожного із елементів механізму забезпечення права на соціальний захист, а 

тому виділення її окремим компонентом є дещо недоречним.  

Досліджуючи забезпечення рівності у правах та можливостях між 

чоловіком та жінкою, О.Р. Дашковська зазначає, що відповідний механізм 

забезпечення має наступну структуру: «діяльність державних органів 

наділених компетенцією щодо вирішення питань рівності у правах й 

можливостях для чоловіків та жінок; механізм формування та розподілу 
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державних ресурсів, що складається із бюджету, державних програм, 

політик, державної підтримки; Уповноважений з прав людини; судові та 

адміністративні процедури захисту» [274, с. 346]. У процесі аналізу 

наведеної автором структури виникає питання щодо необхідності 

включення до неї засобів захисту, а також відокремлення від них 

діяльності Уповноваженого ВР України з прав людини, оскільки остання 

також спрямована саме на захист. Деталізації потребує й механізм 

розподілу державних ресурсів, адже на сьогодні цілеспрямованої 

державної політики щодо забезпечення гендерної рівності не ведеться і 

відповідного надання коштів на реалізацію цільових програм не 

відбувається. Аналогічна ситуація стосується й соціального захисту жінок, 

оскільки фінансування його здійснюється в межах загального соціального 

захисту населення. Тому виділення їх як окремих складових механізму 

забезпечення є недоречним, адже практичного впливу такі елементи не 

мають.  

Таким чином, здійснивши аналіз наукових підходів та врахувавши 

попередньо зроблені дослідження, доходимо висновку, що механізм 

забезпечення права на соціальний захист жінок містить 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) юридичну відповідальність осіб, уповноважених на 

забезпечення права на соціальний захист жінок. 

Щодо норм права як елементів механізму забезпечення права на 

соціальний захист жінок, то саме вони визначають порядок такого 
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забезпечення, встановлюють повноваження органів публічної влади та 

можливості громадських формувань. Забезпечення права на соціальний 

захист жінок пов’язано із діяльністю великої кількості суб’єктів, а отже, й 

норми права щодо такої діяльності закріплені у трудовому, 

адміністративному, сімейному, фінансовому та частково конституційному 

законодавстві. Аналізуючи таке законодавство, можливо помітити, що 

частина його норм має застарілий характер, оскільки фактично дублює 

правила законів, що були створені ще до здобуття Україною незалежності. 

Відповідно, внаслідок проведених реформ окремі норми права щодо 

соціального захисту жінок можуть не узгоджуватись між собою або ж не 

відповідати сучасному розумінню концепції гендерної рівності. У даному 

контексті  І.О. Гуменюк висуває пропозицію щодо «можливості 

об’єднання норм із соціального захисту у єдиному нормативному акті, 

адже вони мають власні відмінності, що сформувались у процесі їх 

розвитку та застосування» [275, с. 133]. Необхідність спільного акта 

обґрунтовується можливістю визначити чіткий перелік гарантій, 

обмежень. Такий акт дозволить прослідкувати, яким саме чином 

забезпечується реалізація права на соціальний захист у кожному виді 

соціального ризику.  Також це допоможе привести сучасне законодавство 

у відповідність із міжнародними актами та стандартами, які були прийняті 

в останні 10-15 років, такими, як Стамбульська конвенція [276]. Проте 

можливість загального об’єднання норм права щодо соціального захисту 

жінки видається достатньо спірною, враховуючи різноманітність напрямів 

захисту і відповідного йому забезпечення. Тому для більш результативної 

дії механізму забезпечення права на соціальний захист жінки доцільним 

було б створення окремих нормативно-правових актів для кожного виду 

захисту, що сприятиме вирішенню проблеми із незавершеністю структури 

норми права у забезпеченні через встановлення окремих розділів із 

деталізацією санкцій за порушення повноважень або ж гарантій.  
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Таким чином, можна резюмувати, що нормам права як елементу 

механізму забезпечення права на соціальний захист жінок притаманні 

наступні особливості: 

1) імперативність, яка пов’язана із спрямованістю саме на 

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. Також імперативність норм права полягає у 

встановленні єдино можливого шляху забезпечення, який стосується як 

поведінки самої жінки, так і органів публічної влади;  

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 
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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.  

Гарантії та обмеження у публічно-правових відносинах пов’язані із 

здійсненням владних повноважень органами публічної влади.  Вони 

стосуються неможливості відмови у наданні соціального захисту жінці за 

наявності фактичних та доведених підстав для такого, у забороні 

протиправної діяльності, а також в обов’язку допомагати реалізувати дане 

право жінці. Л.В. Леонтьєва наголошує на неможливості забезпечення прав 

жінки, їх гарантування «без державного управління, яке має бути 

системним і в основі якого лежить законотворча діяльність ВР України і 

виконавча діяльність інших органів. Саме це забезпечить реальність 

гарантій, а не їх потенційну результативність» [36, с. 574]. Таким чином, 

гарантування з боку державних органів полягає не лише у безпосередній 

діяльності в конкретних відносинах щодо соціального захисту, воно є 

постійним і проявляється у створенні спеціальних державних програм і 

політик, які спрямовані на підтримання прав жінок та соціального захисту 

населення. Крім того, гарантування здійснюється й через постійний нагляд 

та контроль з боку органів публічної влади, який проводиться у медичній, 

трудовій, правоохоронній сферах, а отже, впливає на якість наступного 

надання послуг жінці, виникнення соціальних ризиків та оперативність 

втілення права на соціальний захист загалом.  
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Отже, можна виділити наступні особливості правових обмежень та 

юридичних гарантій як елементів механізму забезпечення права на 

соціальний захист жінок: 

1) державно-правовий зв’язок, який розкривається через 

обов’язковість закріплення заборон та гарантій у законодавстві, що буде 

надавати їм правового характеру. Роль держави полягає як у проведенні 

законодавчої діяльності, так і діяльності щодо контролю за дотриманням 

таких гарантій і відповідного виявлення правопорушень. Крім того, саме 

на державу покладається обов’язок щодо роз’яснення правомірних 

способів реалізації тієї чи іншої норми права;  

2) реальність, оскільки юридичні гарантії та правові обмеження 

не будуть діяти поза конкретними відносинами із соціального захисту 

жінки. Реальність забезпечує дієвість таких гарантій, можливість бути 

елементом механізму забезпечення. Саме тому важливим є постійне їх 

оновлення та очищення законодавства від тих норм права, які є 

«мертвими», адже вони неактуальні з точки зору реальних потреб жінки та 

проблем, які виникають під час втілення її права на соціальний захист; 

3) взаємозалежність правових обмежень та юридичних гарантій, 

яка полягає у тому, що їх окреме втілення не буде достатньо 

результативним та може призвести до неправильного тлумачення норм 

права, появи прогалин у законодавстві й наступного недотримання 

обов’язків. Досліджувані елементи доповнюють один одного та 

допомагають сформувати систему гарантування поза межами окремого 

законодавчого акта, що є вкрай важливим для соціального захисту жінок, 

який є розширеним через наявність  спеціальних прав, таких як право на 

відпустку у зв’язку із вагітністю та пологами.  

Діяльність органів публічної влади та громадських формувань щодо 

охорони, моніторингу та контролю є одним із елементів механізму 

забезпечення права на соціальний захист жінок. Щодо органів публічної 

влади, то контроль і нагляд за наданням послуг із соціального захисту 
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жінки може проводитися ієрархічно вищими органами, а також через 

залучення правоохоронних органів. Водночас діяльність фізичних та 

юридичних осіб щодо контролю та моніторингу за дотриманням норм 

права стосовно соціального захисту проводиться спільно з органами 

місцевого самоврядування та державними органами через утворення 

структурних підрозділів з питань соціального захисту населення [277]. 

Аналізуючи норми права, зазначимо, що їх позитивним аспектом є 

наявність повноважень не лише щодо виявлення правопорушень, але й 

щодо координації діяльності із іншими органами публічної влади та 

інформування місцевих жителів Це дозволяє покращити комунікацію, 

збільшити кількість звернень за соціальним захистом та виконання 

гарантій. Територіальність сприяє якіснішому розробленню спеціальних 

програм соціального захисту та коректуванню розподілу місцевого 

бюджету для попередження настання тих соціальних ризиків, які є 

найбільш частими у певній місцевості. Проте відсутність повноважень 

щодо притягнення до юридичної відповідальності дещо ускладнює весь 

процес контролю через неможливість вчасного припинення 

правопорушення.  

Досліджуючи ефективні способи діяльності щодо забезпечення права 

на соціальний захист, К.Б. Левченко пропонує запозичити міжнародні 

механізми контролю, «найбільш відпрацьованим із яких є підготування 

періодичних доповідей щодо стану дотримання прав жінки» [278, с. 122]. 

Погоджуючись із потребою збору та аналізу інформації стосовно 

реального стану соціального захисту жінок, зазначимо, що обов’язок із 

складання таких звітів не може бути покладено винятково на органи 

державної влади, оскільки довіра до них є низькою, а самі звернення за 

допомогою до держави не охоплюють усі випадки, що особливо стосується 

домашнього насилля та неофіційного працевлаштування. Тому більш 

доречним є закріплення прав з підготовки доповідей за громадськими 

формуваннями, зміст яких повинен обов’язково враховуватися на 
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державному рівні. Діяльність щодо контролю і моніторингу громадськими 

формуваннями має більш конкретний характер та максимально наближена 

до  реальних проблем із настанням соціальних ризиків у жінок. Щодо 

діяльності професійних спілок, то їх ефективність залежить від рівня 

незалежності від роботодавця та полягає у контролі за правомірністю його 

діяльності, що в контексті соціального захисту жінки стосується 

забезпечення рівності, достовірних та правомірних причин звільнення, а 

також дотримання юридичних гарантій та правових обмежень у трудових 

відносинах із жінкою.  

Таким чином, для діяльності органів публічної влади та громадських 

формувань щодо охорони, моніторингу та контролю як елементу 

механізму забезпечення права на соціальний захист жінок характерні такі 

особливості: 

1) ієрархічність, яка пов’язана із підпорядкованістю місцевих 

органів державної влади вищим органам влади, що гарантує можливість 

притягнення до дисциплінарної відповідальності у випадку невиконання 

посадовими особами їх обов’язків. Дана особливість стосується й органів 

місцевого самоврядування, яким надаються делеговані повноваження у 

соціальній сфері. Крім того, ієрархічність частково стосується і 

професійних спілок, які взаємодіють із державними органами через 

можливість брати участь у соціальному діалозі;  

2) спрямувально-допоміжний характер, адже за допомогою 

повноважень щодо моніторингу можливо проводити інформаційні заходи 

стосовно ефективності забезпечення права на соціальний захист жінок. 

Спрямувальний характер пояснюється наявністю контрольно-наглядових 

повноважень, які стримують від протиправної діяльності та забезпечують 

правильність надання соціального захисту жінкам; 

3) обов’язковість, яка розкривається через постійність діяльності 

уповноважених органів публічної влади, професійних спілок та 

громадських формувань щодо соціального захисту жінок. Обов’язковість 
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забезпечується встановленням регулярних перевірок та дотриманням 

принципів публічного адміністрування, що особливо стосується 

прозорості. Саме завдяки обов’язковості діяльності досліджуваних органів 

щодо контролю, охорони та моніторингу вдається попереджувати настання 

правопорушень або ж настання ситуацій, які унеможливлюють втілення 

права на соціальний захист жінок. 

Ще одним елементом механізму забезпечення права на соціальний 

захист жінок є соціальне страхування, яке дозволяє накопичити ресурси 

для наступного покриття витрат у випадку настання соціального ризику. 

На сьогодні законодавством передбачено право як на добровільне 

страхування, так і на загальнообов’язкове. Дотримання останнього 

гарантується державою та поширюється і на жінок, і на роботодавців. Таку 

ситуація породжує ряд проблем, пов’язаних із неможливістю 

проконтролювати адресність сплачених коштів та їх використання за 

призначенням. Водночас участь держави дозволяє забезпечити мінімальну 

стабільність виплат, хоча сам розмір виплат може коливатись, що слід 

розглядати як порушення права на соціальний захист жінок. Крім того, 

аналізуючи період видів загальнообов’язкового соціального страхування, 

можливо помітити, що відсутні спеціальні види страхування саме для 

жінок, а це безпосередньо впливає на неможливість забезпечення ними 

усіх мінімальних потреб жінки після настання соціального ризику.  

С.Д. Нечипоренко зазначає, що сутністю соціального страхування є 

«перерозподіл економічних наслідків у часі між учасниками трудових 

відносин» [279, с. 59]. Проблемним аспектом настання соціального ризику 

є його раптовість або ж наступна неможливість відновлення окремих 

соціальних прав, а тому попереднє накопичення матеріальних ресурсів 

дозволяє зменшити негативні наслідки від настання соціального ризику. У 

випадку із загальнообов’язковими видами страхування стабільністю 

виплат та попередньою оплатою внесків займається держава, проте для 

забезпечення права на соціальний захист жінок необхідним є розвиток і 
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добровільних внесків, завдяки яким виникне більше можливостей щодо 

виплати достатніх для гідного життя жінки коштів. Але інститут 

добровільного соціального страхування недостатньо розвинений, що 

пов’язано із низькою економічною спроможністю більшості жінок, 

відсутністю довіри до приватних організацій, адже у випадку їх 

банкрутства чи ліквідації державою не передбачено достатніх засобів 

захисту прав жінки  та механізмів отримання наступних страхових виплат 

у запланованому розмірі.  

Отже, на підставі вищезазначеного можна констатувати, що 

соціальному страхуванню як елементу механізму забезпечення права на 

соціальний захист жінки притаманні такі особливості: 

1) матеріальний характер, оскільки соціальне страхування 

залежить від економічних ресурсів. До настання соціального ризику 

матеріальність розкривається через внесення жінкою та її роботодавцем 

коштів на рахунки щодо страхування на випадок безробіття, настання 

пенсійного віку чи отримання травми. Матеріальний характер після 

настання соціального ризику для жінки розкриватиметься уже в отриманні 

таких виплат на регулярній основі;  

2) превентивний характер, оскільки саме соціальне страхування 

спрямоване на забезпечення стабільності після настання соціального 

ризику. Дана особливість механізму забезпечення права на соціальний 

захист починає діяти задовго до настання реалізації безпосередньо права 

на соціальний захист жінки та пов’язаний із вступом у трудові відносини. 

Крім того, саме існування соціального страхування та необхідності сплати 

внесків виступає джерелом інформування жінок про їх права та 

можливості щодо можливого соціального захисту;  

3) нестабільний характер, адже навіть на державному рівні розмір 

соціальних страхових виплат коливається залежно від розміру та розподілу 

Державного бюджету на кожен конкретний рік. Крім того, зміни до 

законодавства можуть призвести до скасування того чи іншого виду 
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соціального захисту жінки та, відповідно, виплати страхових коштів, що 

буде впливати на можливість гідного життя. Щодо добровільного 

страхування, то найбільш необхідним є державне забезпечення його 

постійної діяльності. 

Наступним елементом  механізму забезпечення права на соціальний 

захист жінок є юридична відповідальність, яка може застосовуватись до 

усіх суб’єктів, які задіяні у даному процесі. Вона відрізнятиметься залежно 

від наслідків порушення в контексті реалізації права на соціальний захист 

та завдань, які загалом стоять перед органом публічної влади. Так, у 

випадку недотримання посадовими особами органу державної влади чи 

місцевого самоврядування обов’язків можливе притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. Роботодавець, який не дотримується 

заборон або не виконує обов’язки, може бути притягнутий до 

відповідальності за можливе порушення умов трудового договору чи 

контракту, колективної угоди або трудового законодавства, а отже, й 

відповідальність матиме матеріальний характер. Застосування ж 

дисциплінарних стягнень можливо лише до осіб, які є уповноваженими 

особами власника підприємства, тобто також перебувають у трудових 

відносинах.  Порушення норм права з боку громадських формувань може 

відбуватись через діяльність, яка фактично суперечить цілям та завданням 

організації, визначених у статуті, що означатиме неможливість 

підтримання реалізації права на соціальний захист жінок або ведення такої 

діяльності лише з метою підтримання корупційних зв’язків із посадовими 

особами органів публічної влади. Проте чіткої відповідальності за такі дії 

уже не передбачено.  

Слушним є зауваження Н.І. Дуравкіної щодо потреби використання 

«законності як принципу притягнення до юридичної відповідальності у 

механізмі забезпечення прав людини та громадянина. Законність визначає 

ступінь дотримання нормативно-правових актів та відображає сутність 

впливу на суспільні відносини» [280, с. 16]. Використання законності 
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дозволить вирішити проблему щодо відсутності законодавчої вказівки на 

юридичну відповідальність при недотриманні гарантій соціального захисту 

жінок, затримання процесу реалізації такого права. Крім того, саме завдяки 

законності можливо буде  оцінювати діяльність усіх суб’єктів 

забезпечення, а не лише органів публічної влади.  

Таким чином, юридичній відповідальності як елементу механізму 

забезпечення права на соціальний захист притаманні такі особливості: 

1) адміністративно-судовий характер, який полягає у можливості 

звернення з позовом до суду, що особливо стосується порушення гарантій 

у трудових відносинах, а також використання  адміністративної процедури 

захисту через звернення до ієрархічно вищих державних органів із скаргою 

на дії конкретної посадової особи. Для забезпечення права на соціальний 

захист жінки важливим є дотримання оперативного усунення порушення 

та продовження процесу реалізації, а тому при виборі способу необхідно 

орієнтуватись на прогнозовану швидкість вирішення справи по суті;  

2) варіативність, яка полягає у тому, що юридична 

відповідальність за порушення процесу забезпечення права на соціальний 

захист може мати дисциплінарний характер у випадку незначного 

порушення норм права, які не призвели до негативних наслідків. Також це 

може бути адміністративна відповідальність, оскільки наслідки 

правопорушення мають негативний вплив не лише на конкретні відносини 

щодо соціального захисту, а тому й відповідальність може передбачати не 

лише матеріальну компенсацію, але й накладення штрафів або ж 

звільнення з роботи. Кримінальна відповідальність застосовується у 

випадках прямого порушення норм права та потребує обов’язкового 

розгляду справи у суді; 

3) наявність прогалин. Ця особливість пов’язана з тим, що 

юридична відповідальність повинна стосуватись кожної окремої гарантії 

заборони та повноваження, що дозволить нормам права щодо забезпечення 

права на соціальний захист жінок мати завершений вигляд. Проте сучасна 
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практика правового регулювання використовує, як правило, лише вказівку 

на можливість застосування такої відповідальності без уточнень видів 

стягнень, та порядку звернення за захистом. Така ситуація негативно 

впливає як на можливість дієвого механізму забезпечення, так і на його 

взаємодію із механізмом захисту права на соціальний захист жінок. 

Особливості механізму забезпечення права на соціальний захист 

жінок обумовлюються взаємодією вищеперелічених елементів, а також і 

самою сутністю даного права. Н.М. Оніщенко  вказує на залежність 

механізму забезпечення від таких факторів: «рівня демократії у діяльності 

органів державної влади;  національних традицій у аспектах політики, 

культури та права; економічної ситуації; об’єднаності суспільства; рівня 

законності й правопорядку; можливості відповідальності держави перед 

суспільством чи людиною» [281, с. 4]. У даному випадку автором 

наголошується на зв’язку між цивілізаційним розвитком певної держави та 

можливостями забезпечення відповідного способу гарантування того чи 

іншого права. У контексті механізму забезпечення права на соціальний 

захист жінок до відмінних факторів впливу слід віднести рівень 

дотримання трудових прав, стереотипність у суспільстві щодо розподілу 

соціальних ролей, розуміння концепції на побутовому рівні. Особливість 

механізму забезпечення можливо визначити у тому, що він не буде 

ефективним лише за підтримки державних органів, хоча держава і є 

ініціатором забезпечення права на соціальний захист, але не здатна 

самостійно охопити контроль за дотриманням усіх норм права, 

спрямованих на таке забезпечення. Крім того, норми права не здатні 

врегулювати усі суспільні відносини щодо забезпечення права на 

соціальний захист жінок, особливо між жінкою та громадськими 

організаціями або ж роботодавцем, із яким було підписано трудовий 

контракт. 

Досліджуючи право на соціальний захист, Л.А. Войко зазначає, що 

його основною особливістю на сьогодні є «поєднання як старих, так і 
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нових елементів, що свідчить про його перебування на стадії 

реформування» [282]. Тобто до особливостей механізму забезпечення 

права на соціальний захист жінок слід віднести постійний реформаційний 

процес. Варто також зауважити, що такі зміни не обов’язково повинні 

стосуватись безпосередньо гарантій права чи способів його втілення, вони 

можуть вноситись до трудового, адміністративного, конституційного 

законодавства, внаслідок чого підвищуватиметься ефективність самого 

забезпечення, удосконалюватимуться способи комунікації та надання 

соціальної допомоги. Водночас постійне перебування в процесі 

реформування може мати певні недоліки, що, у першу чергу, пов’язано із 

стабільністю соціального захисту. Так, неякісно проведене реформування 

може призвести й до певних недоліків у правовому регулюванні, таких як 

прогалини, колізії, що призведе до встановлення неефективної процедури 

реалізації права на соціальний захист, звуження його обсягу, як у випадку 

із існуванням заборони на працю жінок на важких роботах. Саме тому 

механізм забезпечення повинен мати комплексний характер, що дозволить 

мінімізувати наслідки від зменшення дієвості окремих його елементів, а 

також забезпечити сталий розвиток, що передбачає неможливість 

скасування попередньо наданих прав. Зазначене особливо важливе  для 

права на соціальний захист тих жінок, що працювали на державній службі 

або у правоохоронних органах.  

Н.І. Копачовець відзначає, що «зв’язок між гендером та механізмом 

забезпечення обумовлюється тими потребами, які існують у жінки та 

чоловіка. Їх соціальний захист тісно пов’язаний із трудовий і пенсійним 

законодавством, які, на жаль, не завжди виконують дану функцію, що 

свідчить про потребу проведення гендерної експертизи для такого 

законодавства і обов’язкового доповнення нормами щодо забезпечення 

зайнятості, заробітної плати, кар’єрного росту для жінки» [283].  

Аналізуючи дане твердження, можна виділити зв’язок між механізмом 

забезпечення права на соціальний захист та реалізацією інших соціальних 
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прав, які у сукупності гарантують реалізацію права на гідне життя. Крім 

того, автором влучно вказано на особливість даного механізму, яка полягає 

у відсутності в окремих його елементів спеціалізації саме на соціальному 

захисті жінки, що особливо стосується соціального страхування, оскільки 

норми права щодо страхування є однаковими для осіб незалежно від їх 

статі. У свою чергу, це визначає потребу у вдосконаленні механізму 

забезпечення, яка має виходити не лише із існуючих правових проблем, 

але і з реальних соціальних проблем, із якими стикається жінка під час 

реалізації будь-якого соціального права, порушення якого призводить до 

настання соціального ризику. Відповідно, до особливостей можливо 

віднести й неможливість у повній мірі реалізувати усі завдання, які стоять 

перед механізмом забезпечення права на соціальний захист жінок за 

сучасного правового регулювання.  

Таким чином, можемо резюмувати, що особливості механізму 

забезпечення права на соціальний захист жінок мають як загальний 

характер, що підкреслює взаємозв’язок із державною політикою та єдиним 

механізмом забезпечення прав людини й громадянина, так і спеціальний, 

який відображає особливості сучасних проблем гарантування 

досліджуваного права. Так, до загальних особливостей механізму 

забезпечення права на соціальний захист жінок слід віднести наступні: 

1) постійний характер,  адже механізм забезпечення права на 

соціальний захист жінок може бути лише тоді ефективним, коли 

передбачає як періодичний контроль, так і постійний моніторинг за 

дотриманням права на соціальний захист, а також виконання гарантій і 

заборон у конкретних правовідносинах. Постійність забезпечується за 

допомогою створення програм та завдань державних органів, а також 

завдяки соціальному діалогу, що допомагає скоординувати їх діяльність із 

професійними спілками та роботодавцям. Привернення ж до нього уваги 

громадськими формуваннями дозволяє змінювати зміст механізму 

забезпечення, актуалізуючи його;  
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2) соціально-правову обумовленість, яка пояснюється значним 

впливом соціальних факторів на настання соціального ризику, а отже, й 

можливості нівелювати або зменшити його наслідки для жінки. Тому 

механізм забезпечення повинен не просто втілювати формальні 

законодавчі вимоги, але й гарантувати комфортність отримання державної 

допомоги та підтримку з боку суспільства. Водночас усі дії щодо 

забезпечення права на соціальний захист мають відповідати принципам 

права та загальному правопорядку. Важливим є й дотримання етичних 

норм, що дозволить зменшити рівень стресу для жінки та підтримати її 

психологічне здоров’я в момент настання соціального ризику;  

3) адміністративний характер, який проявляється через 

неможливість здійснення повноцінного забезпечення права на соціальний 

захист без залучення органів публічної влади. Так, навіть у випадку 

гарантування правомірності з боку професійних спілок, саме органи 

публічної влади можуть проводити комплексний контроль, а також 

припиняти протиправну поведінку та виявляти тривалі правопорушення. 

Крім того, завдяки адміністративному характеру вдається поєднати усі 

існуючі гарантії та заборони в межах єдиного порядку їх здійснення.  

У свою чергу, спеціальними особливостями механізму забезпечення 

права на соціальний захист жінок є: 

1) підтримуючий характер, який обумовлюється потребою у 

матеріальній та психологічній стабільності для жінки та її сім’ї. 

Відповідно, забезпечення даного права, в першу чергу, спрямоване на 

надання рекомендації щодо способів поведінки після настання соціального 

ризику, усіх можливостей реалізувати таке право та способів припинення 

його порушення. Важливо, що механізм забезпечення діє протягом усього 

часу втілення права на соціальний захист, а не лише під час самого 

оформлення даного права, що допомагає підтримувати мінімально 

допустимий рівень соціального захисту для жінки, враховуючи усі 
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фактори, які впливають на її життя, включаючи наявність дітей або ж 

інших осіб, що потребують догляду;  

2) множинність суб’єктів забезпечення, адже до механізму 

залучені органи державної влади, до компетенції яких входить саме 

соціальний захист, законодавчий орган, який визначає обсяги соціальної 

допомоги, сторони соціального діалогу, професійні спілки та громадські 

формування. Координація їх діяльності не завжди є досконалою, що 

пов’язано з проблемами правового регулювання і поєднання імперативних 

та диспозитивних методів управління. Водночас саме різна спрямованість 

їх діяльності дозволяє максимально охопити усі проблеми, що виникають у 

процесі реалізації права на соціальний захист, та забезпечити втілення 

даного права;  

3) безсистемність, яка пов’язана із розташуванням гарантій, 

заборон, обов’язків у різних нормативно-правових актах. У контексті 

механізму забезпечення безсистемність можливо вважати позитивною, 

оскільки жінка може набувати різних правових статусів протягом життя, 

таких як військовослужбовець, безробітна тощо. Розмежування норм права 

за їх спеціалізацією дозволяє створити таке забезпечення, якого жінка 

потребує після настання конкретного, а не теоретичного соціального 

ризику,  та гарантувати втілення права на соціальний захист. 

Отже, на основі проведеного дослідження можна зробити висновок, 

що механізм забезпечення права на соціальний захист жінок знаходиться в 

процесі реформування та в значній мірі залежить від ефективності дій 

органів публічної влади. Проблемним є складність його зміни та 

доповнення, що можливо зробити лише на локальному рівні винятково у 

трудових відносинах щодо надання більших гарантій для жінки у 

трудовому контракті. Водночас необхідним є розвиток приватних систем 

соціального страхування, налагодження довіри до органів державної влади 

та деталізація принципу територіальності соціального захисту, що 

допоможе раціонально розподіляти кошти. Механізм забезпечення права 
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на соціальний захист повинен бути більш пристосованим до сучасних 

проблем, що особливо стосується розмірів соціальної допомоги та  

забезпечення соціального захисту жінки навіть в умовах неофіційного 

працевлаштування. 

 

4.3 Специфіка механізму захисту соціальних прав жінок в 

Україні 

 

Порушення права на соціальний захист жінок може відбуватись як 

через некомпетентність роботодавця в питаннях соціального забезпечення, 

так і через недотримання заборон або невиконання своїх обов’язків 

посадовими особами. Такі порушення здійснюються у різних сферах, що 

залежить від того, який саме соціальний ризик настав для жінки, а також 

можуть бути умисними або ж вчиненими без прямого умислу. Можливість 

настання таких ситуацій викликає  потребу в захисті права на соціальний 

захист жінок, що допомагає усувати перешкоди в реалізації та підтримує 

правопорядок у суспільстві. У свою чергу, такий захист відрізнятиметься 

залежно від залучених суб’єктів та сфери соціального захисту, хоча 

надмірна варіативність може стати проблемою через неузгодженість між 

собою норм права, відсутність законодавчих санкцій щодо певних 

правопорушень.  

Таким чином, дослідження механізму захисту права на соціальний 

захист жінок дасть можливість об’єднати різні форми, способи та засоби 

захисту в єдину спільність, а отже, направити їх діяльність на досягнення 

єдиної мети. Крім того, встановлення механізму захисту сприятиме 

зменшенню прогалин та колізій у законодавстві щодо права на соціальний 

захист жінок, адже відновлення його реалізації можливо буде досягнути 

декількома шляхами. Наявність окремих елементів у механізмі захисту 

права на соціальний захист жінки обумовлюється її спеціальним статусом, 

що й дозволяє виділити відмінні риси кожного елементу, а також з’ясувати 
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їх роль у механізмі (необхідну або допоміжну). Сукупний аналіз елементів 

дасть можливість зрозуміти процес здійснення захисту, виділити його 

етапи та встановити найбільш дієву послідовність. Водночас аналіз 

кожного елементу допоможе як виділити існуючі проблеми у правовому 

регулюванні захисту, так і визначити сам зміст і сутність, що відрізняють 

його від подібних елементів в інших механізмах. В результаті даного 

дослідження можливо буде встановити специфіку механізму захисту права 

на соціальний захист жінок, що матиме теоретичну цінність для 

структуризації інформації та доведення самостійності виділеного 

механізму. Практична ж цінність полягатиме в покращенні розуміння дії 

механізму, збільшенні різноманітності комбінацій способів та заходів 

захисту, які допоможуть більш оперативно здійснити захист права на 

соціальний захист жінок, що є вкрай важливим через раптовість та 

швидкість настання негативних наслідків для жінки у випадку 

неможливості втілення такого права. 

Механізм захисту права на соціальний захист жінок охоплює значну 

кількість підсистем та нормативно-правових актів. Окремі аспекти даного 

механізму досліджували такі науковці: Т.В. Бабкова, А.В. Баран, 

Д.О. Бардакова, Т.І. Бик, Ю.А. Гурджі, О.Р. Дашковська, О.С. Кальян, 

Н.В. Коломоєць, О.О. Кравченко, Є.В. Краснов, О.Ф. Мельничук, О.В. 

Муза, Ю.С. Размєтаєва, М.Д. Савенко, Б.І. Стахура, Б.І. Сташків, Ю.Г. 

Сульженко, Н.І. Ткачук, А.Л. Федорова, Д.А. Чижов.  

Поняття механізму захисту права на соціальний захист жінки 

пов’язано із розумінням самого призначення захисту та його відмінних рис 

від охорони, забезпечення або ж гарантування, оскільки дані поняття часто 

суміщаються в межах діяльності одних органів влади або ж мети 

застосування механізму. Стосовно даного питання Д.О. Бардакова 

зазначає, що під механізмом захисту слід розуміти «систему юридичних 

засобів, які застосовуються для захисту прав людини», а під поняттям 

захисту – «правоохоронне право, що з’являється в особи після порушення 
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її суб’єктивного права» [284, с. 14]. Із даного визначення не зовсім 

зрозумілими є юридичні наслідки застосування механізму захисту, 

наприклад, щодо відновлення порушеного права або відшкодування 

збитків, або ж покарання самого правопорушника. Крім того, виникає й 

питання щодо осіб, які можуть здійснювати захист, адже його можуть 

реалізовувати як органи державної влади, так і самі особи, права яких було 

порушено. Також уточнення потребують способи, методи, форми захисту, 

оскільки у сукупності вони виступають інструментами, за допомогою яких 

можливо здійснити сам захист та визначити дієвість механізму. Окрім 

того, варто більш чітко сформулювати положення щодо можливості 

застосування механізму захисту винятково після порушення суб’єктивного 

права, оскільки потрібно враховувати і юридичну відповідальність за 

невиконання юридичних обов’язків, що не завжди можуть напряму 

впливати на реалізацію суб’єктивних прав.  

Н.І. Ткачук наголошує на тому, що основною відмінністю між 

механізмом реалізації прав та свобод людини та механізмом захисту прав 

та свобод людини є «можливість застосувати усі передбачені законом дії 

щодо захисту, а не винятково дії самої особи для відновлення свого 

власного права» [285, с. 85]. Тобто механізм захисту націлений на 

реалізацію цілого ряду функцій, які можуть мати як приватний характер 

щодо, власне, відновлення можливості реалізувати своє право, так і 

соціальний та публічний стосовно підтримання правопорядку, стабільності 

у суспільстві. У контексті права на соціальний захист законодавством 

передбачено цілий ряд різноманітних засобів захисту, застосування яких 

залежить від того, яким правовим статусом володіє особа (звернення до 

суду, до професійної спілки чи комісії по трудових спорах). Також існують 

й окремі засоби захисту саме прав жінок, які можуть полягати у 

спеціальних процедурах звернення до правоохоронних органів, а також 

залучення медичних працівників для надання допомоги після настання 

соціального ризику.  
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М.Д. Савенко виділяє як широкий підхід, згідно з яким механізм 

захисту прав є «сукупністю різних засобів та чинників, які формують 

основи регулювання правового статусу людини, а також його реалізації та, 

власне, захисту», так і вузький підхід, відповідно до якого механізм 

захисту трактується як «діяльність самої особи та правозахисних органів, 

яка спрямована на профілактику порушення прав і свобод та їх 

відновлення» [286, с. 11]. У широкому підході ключовим є розуміння 

захисту як діяльності щодо повного забезпечення втілення будь-якого 

права людини. Такий захист не обов’язково має винятково правовий 

характер, він може охоплювати дії економічного чи політичного 

спрямування для створення умов, за яких права людини можуть вільно 

втілюватися. Проте використання даного підходу ускладнює встановлення 

різниці між реалізацією, захистом та забезпеченням, а діяльність органів 

публічної влади стає багатофункціональною, що зменшує можливості 

щодо контролю за нею та встановлення результативності. Що стосується 

вузького підходу, то надане автором визначення слід доповнити вказівкою 

про винятково правовий характер та наявність обмежень у суб’єктів 

владних повноважень. Також варто уточнити, що захист може 

здійснюватися й колективно, що, наприклад, стосується страйків. Для 

механізму захисту права на соціальний захист жінок доречним є залучення 

громадських організацій, які виконують контролюючу роль щодо органів 

публічної влади та реалізації їх повноважень. Перелік суб’єктів можливо 

розширити й особами із професійною юридичною освітою, які можуть 

залучатися жінкою для свого захисту. Даний перелік доречно позначити 

формулюванням «осіб, зацікавлених у захисті суб’єктів приватного та 

публічного права». Також потрібно розмежувати профілактичну функцію 

механізму захисту, яка здійснюється завдяки поінформованості осіб про 

можливі наслідки неправомірних дій, що закріпленні у законодавстві, 

реалізація яких підтверджується практикою притягнення до юридичної 

відповідальності, та, власне, профілактичну діяльність, яка проводиться 
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органами забезпечення права на соціальний захист та є складовою іншого 

механізму.  

Досліджуючи адміністративно-правовий механізм захисту прав, 

Н.В. Коломоєць тлумачить його як «універсальну систему, що складається 

із взаємно скоординованої дії суб’єктів адміністративно-правового 

захисту, а також засобів правового впливу та правових гарантій, які 

гарантують реалізацію та захист прав» [287, с. 48]. У наведеному 

визначенні дещо незрозумілим є момент стосовно мети спільної їх дії та її 

спрямованість, оскільки від цього залежить, якими є дії суб’єктів владних 

повноважень –   забезпечувальними чи захисними. Також виникає питання 

щодо об’єднуючого елемента, яким мають виступати норми права щодо 

захисту. Вказівка на норми права є вкрай важливою для механізму захисту 

права на соціальний захист жінок, оскільки як процесуальні норми, так і 

норми щодо міри юридичної відповідальності містяться в різних 

законодавчих актах та об’єднані лише спільним суб’єктом, а тому їх 

поєднання в спільний механізм мали б меншу ефективність. 

Погоджуючись із системністю механізму захисту права на соціальний 

захист жінок, все ж зауважимо, що його універсальність полягатиме 

винятково в можливості залучення конституційних засобів захисту. 

Водночас результат механізму захисту та використовувані методи будуть 

мати свою специфіку, що пов’язано із правовим статусом та змістом права 

на гідне життя саме для жінки.  

Т.І. Бик визначає механізм соціальних прав людини як «комплекс 

засобів правового характеру щодо гарантування та відновлення тих 

соціальних прав, що були порушені» [288, с. 21]. Стосовно права на 

соціальний захист жінки захист включає й дії щодо усунення перешкод у 

отриманні соціальної допомоги, а також зменшення порушень з боку 

органів публічної влади. Проте механізм захисту не здатний гарантувати 

втілення права на соціальний захист жінок у всіх випадках. Наприклад, 

використання засобів захисту та притягнення до відповідальності 
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роботодавця за ненадання відпустки або дискримінацію не є гарантією 

відсутності порушень під час реалізації права на пенсійні виплати або ж 

навіть відсутності повторних дискримінаційних проявів у трудових 

відносинах. Важливо наголосити, що дія механізму захисту націлена на 

забезпечення соціального захисту в конкретних відносинах із жінками.  

            Отже, на основі проведеного дослідження можна дійти висновку, 

що механізм захисту права на соціальний захист жінок – це 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. 

Механізм захисту права на соціальний захист жінок має власну 

структуру, кожен елемент якої взаємодіє з іншими елементами, а в 

сукупності вони дозволяють якомога швидше досягнути мети. Ю.А. 

Гурджі поділяє елементи механізму захисту на «матеріально та 

процесуально правові», до перших він відносить: «право на захист та 

самозахист; на звернення до органів державної влади; право державних 

органів застосовувати примусові дії та заходи оперативного впливу; право 

на залучення громадських формувань та професійну допомогу; на 

звернення до міжнародних організацій захисту». У свою чергу, 

процесуальний елемент містить такі складові: «процесуальні права та 

використання захисних процедур; право на оскарження в будь-якому 

порядку; звернення у будь-якій законній формі до уповноважених 

органів»; також елементами механізму захисту є форми захисту та 

примусові засоби захисту [289, с. 51]. Поділ норм права на матеріальні та 

процесуальні для права на соціальний захист слід доповнити й поділом на 
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загальні та спеціальні. Так, наприклад, право на звернення до суду матиме 

загальний характер, водночас право на використання примирних процедур 

у спорі із роботодавцем – спеціальний, як і право на звернення до 

правоохоронних органів  у випадку домашнього насилля. Наданий автором 

перелік складових елементів норм права свідчить, що матеріальні та 

процесуальні права часто мають суміжний характер, а їх поділ має 

винятково науково-теоретичну цінність, оскільки на практиці такі права 

реалізуються спільно. Слід уточнити, що форми захисту відображають 

зовнішні прояви реалізації захисту, а за своїм змістом втілюються як у 

нормах права, так і у безпосередній діяльності уповноважених органів, а 

тому виділення її як окремого елементу лише дублюватиме сутність 

попередніх складових механізму захисту. Щодо примусових засобів 

захисту, то їх застосування далеко не завжди видається необхідним, як у 

випадку добровільного виконання роботодавцем та жінкою-працівником 

рішень трудового арбітражу. Крім того, саме поняття примусових засобів 

захисту не в повній мірі відображає усі завдання, які стоять перед 

механізмом захисту, що особливо стосується відновлення попереднього 

становища чи виплати компенсацій.  

Як зазначає О.О. Кравченко, серед основних елементів 

конституційного механізму захисту прав варто виділяти такі: 

«повноваження щодо захисту, якими володіють конституційні органи 

контролю; засоби та способи захисту процесуального характеру; суб’єкти 

звернення за захистом» [290, с. 112]. Виділення суб’єктів звернення за 

захистом як окремого елементу є спірним, оскільки правовий статус, права 

та їх сутність такого суб’єкта не будуть відрізнятись від тих, якими він 

володіє у механізмі забезпечення та реалізації, а отже, такий компонент не 

є відмінним та спеціальним. Також варто уточнити, що засоби та способи 

можуть мати не винятково процесуальний характер, як у випадку із 

зупиненням протиправної діяльності. Даний перелік не містить посилань 

на норми права або ж правовий характер заходів захисту і діяльності 
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залучених суб’єктів, що зменшує правомірність їх діяльності, об’єднаність 

спільними критеріями законності. Крім того, відсутність норм права не 

дозволяє зрозуміти, яке саме право було порушено та яка юридична 

відповідальність передбачена за це законодавчо. Щодо конституційних 

органів контролю, наприклад, Уповноваженого ВР Укаїни з  прав людини, 

то в межах захисту права на соціальний захист жінок вони виступають 

додатковими інструментами впливу на ефективність дії правоохоронних 

органів. 

О.В. Муза у внутрішній структурі адміністративно-правового 

механізму захисту прав людини й громадянина виділяє «нормативну 

складову, інституційну складову, адміністративно-процедурну складову 

або ж управлінську й адміністративно-правозастосовну складову» [291, с. 

2]. Найбільшого уточнення потребує саме адміністративно-

правозастосовна складова, адже вона визнає можливість реалізації норм 

права винятково за органами публічної влади, виключаючи із механізму 

осіб, на захист прав яких і спрямована дія такого механізму. Крім того, 

захист прав людини не обов’язково пов’язаний саме із державними 

органами. Підтвердженням цього може бути діяльність комісії по трудових 

спорах, до складу якої входять лише працівники. Також механізм захисту є 

неможливим без застосування санкцій, які, власне, й виконують захисну 

функцію, однак незрозуміло, до якого саме із перелічених автором 

елементів вони відносяться. Щодо управлінської сторони, то її виділення є 

більш доречним для механізму забезпечення, де швидкий контроль і 

нагляд можуть попередити вчинення правопорушення. У свою чергу, для 

механізму захисту важливими є координованість між різними органами 

публічної влади та громадськими організаціями, зменшення 

бюрократичної складової та напрацювання засобів захисту, які будуть 

виконувати функцію сприяння реалізації, а не лише покарання 

правопорушника.  
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А.В. Баран вважає, що механізм захисту прав жінок не буде 

вичерпним без включення до нього «міжнародних гарантій захисту їх 

прав» [292, с. 67]. Вплив міжнародних норм на механізм національного 

захисту прав жінок проявляється через можливість звернення за захистом 

до міжнародних органів, наприклад, до Європейського суду з прав 

людини. Водночас виконання рішень міжнародних судів пов’язано із 

значною кількістю проблем щодо виплати компенсації або ж строків 

виконання. У свою чергу, міжнародні гарантії можуть впливати на 

здійснення захисту права на соціальний захист жінки лише у випадку їх 

імплементації до українського законодавства та створення відповідного 

механізму, за порушення якого й буде передбачена юридична 

відповідальність. Таким чином, міжнародні гарантії щодо захисту прав 

жінок мають декларативний та програмний характер, а тому їх можливо 

визначити як допоміжний елемент механізму захисту права на соціальний 

захист жінок, оскільки навіть без нього елемента досліджуваний механізм 

буде не менш ефективним, а взаємодія між іншими елементами все одно 

відбуватиметься.  

Досліджуючи механізм захисту прав, Ю.С. Размєтаєва поділяє його 

на дві підсистеми: «судовий захист та позасудовий захист, до якого 

залучаються органи державної влади та органи місцевого самоврядування» 

[293, с. 231]. Дійсно, реалізація механізму захисту права на соціальний 

захист жінок шляхом звернення до суду передбачає застосування дещо 

інших засобів та процесу виконання рішення, ніж при застосуванні 

позасудових інструментів захисту. Це пояснюється більш деталізованим 

виконавчим процесом, та можливістю застосування примусу. Позасудовий 

захист пов’язаний або із добровільним вирішенням спору між сторонами, 

або із дисциплінарною відповідальністю за порушення, що здійснені 

уповноваженими органами публічної влади, що не передбачає 

безпосереднє вирішення проблеми реалізації права на соціальний захист 

жінок. Водночас до їх спільних рис можливо віднести норми права, які 
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визначають наявність у жінок права на захист своїх прав, та суб’єкта 

ініціювання, що дозволяє говорити про їх існування в межах однієї 

структури. Крім того, названі автором підсистеми не є взаємозамінними та 

можуть реалізовуватись як паралельно, так і послідовно, а тому їх поділ 

умовний.  

На думку Д.А. Чижова, механізм захисту прав людини складається із 

таких частин: «права на захист; форм та способів його захисту; порядку та 

відповідного процесу його втілення щодо звернення до органів, установ та 

організацій» [294, с. 82]. Слід зазначити, що право на захист має 

універсальний характер, а тому поширюється й на права жінок. Проте 

виділення його як окремого компонента не дозволить встановити 

особливості механізм захисту кожного окремого права, тому це є 

недоречним для права на соціальний захист жінок. Форми та способи 

захисту будуть відрізнятися залежно від поставленої перед механізмом 

цілі, а також рівня шкоди, що була завдана правопорушенням. У контексті 

права на соціальний захист такі способи будуть стосуватись скарг на дії 

уповноважених органів, застосування конституційних інструментів 

захисту у випадку неправомірності правового регулювання, а також 

судового звернення для вирішення найбільш конкретних ситуацій. Саме 

тому встановлення наступного елементу щодо процесу звернення до 

різних юридичних осіб відображає лише бюрократичні аспекти процедури, 

які не є відокремленими від самих прав жінки, право на соціальний захист 

якої порушено, та пов’язані із послідовністю втілення усіх елементів 

механізму захисту загалом.  

Таким чином, можемо резюмувати, що механізм захисту права на 

соціальний захист жінок містить 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; 
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4) юридичну відповідальність за порушення права на соціальний 

захист жінок. 

Норми права як елемент механізму захисту права на соціальний 

захист жінок значно диференціюються. У першу чергу, вони можуть мати 

як матеріальний, так і процесуальний характер. Щодо матеріальних норм 

права, то вони стосуються визначення виду юридичної відповідальності 

або ж її особливостей, а також суб’єктів, які мають повноваження 

притягувати до юридичної відповідальності. Процесуальні норми права 

визначають порядок притягнення до юридичної відповідальності та 

здійснення захисту, який може бути позасудовим та судовим.  

Обов’язковим елементом норм права у механізмі захисту права на 

соціальний захист жінки має бути санкція. Проблемним аспектом можливо 

вважати часте ототожнення санкції з, власне, юридичною 

відповідальністю. Стосовно даного питання, то О.С. Кальян зазначає, що 

«санкцію слід розглядати як міру відповідальності, її вид, адже сама 

санкція є структурним елементом норми права, а сам факт 

відповідальності виконує уже допоміжну роль. Дані поняття є 

наближеними, але часто вони незалежні один від одного» [295, с. 53]. 

Дійсно, юридична відповідальність може бути й позитивною, а тому 

застосування санкції норми права не буде необхідним. У контексті права 

на соціальний захист жінок санкція обов’язково повинна встановлювати не 

лише спосіб покарання особи, що порушила таке право, але й компенсацію 

за порушення або спосіб відновлення права. Унаслідок різноманіття 

соціальних ризиків, що можуть настати для жінки, важливо, щоб норми 

права щодо захисту були деталізовані та зрозумілі. 

Отже, на підставі вищезазначеного виділимо такі особливості норм 

права як елементів механізму захисту права на соціальний захист жінок: 

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 
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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 (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.  

Діяльність органів державної влади також можна віднести до 

елементів механізму захисту права на соціальний захист жінок. У першу 

чергу, мова йде про Уповноваженого ВР України з прав людини та 
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Конституційний Суд України. Так, КС України проводить захист через 

надання тлумачень та недопущення звуження права на соціальний захист. 

Прикладом цього може бути рішення щодо неконституційності зміни пільг 

для осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи [296]. 

Важливо підкреслити загальний характер таких рішень, а тому вони не 

спрямовані на захист прав у конкретних правовідносинах, а також не 

виділяють окремо особливості соціального захисту жінок. Водночас саме 

рішення КС України можна вважати інструментом захисту правильного 

тлумачення права на соціальний захист і недопущення його звуження. У 

свою чергу, діяльність Уповноваженого ВР України з прав людини має 

більш цілеспрямований характер, адже до його повноважень входить 

згідно з п. 10 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини»  «звернення до суду, вступ у справу або 

ініціювання перегляду судового рішення задля захисту прав та свобод», а 

також відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 13 «контролювання рівності прав і 

можливостей жінок та чоловіків» [297]. Тобто  діяльність Уповноваженого 

ВР України з прав людини більш спеціалізована, а також ефективніша, 

оскільки вона здійснюється після попереднього моніторингу існуючих 

проблем у забезпеченні прав жінок та ситуації щодо гендерної рівності. 

Особливістю ж такого захисту можна вважати його підтримуючий та 

представницький характер, адже правом безпосереднього припинення 

правопорушення Уповноважений ВР України не володіє.  

У даному контексті варто відзначити діяльність Фонду соціального 

страхування України, який відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 10 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» володіє 

правом «порушення питання про притягнення до юридичної 

відповідальності тих посадових осіб, що порушили законодавство щодо 

соціального страхування, а також вимагати отримання інформації про 

вжиті заходи для такого притягнення» [241]. Саме діяльність даного 

органу спрямована на адміністративний захист, оскільки, окрім 
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безпосереднього звернення до правоохоронних органів та суду,  він може 

накладати й дисциплінарні стягнень. Важливим є закріплення за цим 

органом права контролю за розглядом справи, а отже, у нього є можливість 

надати спеціалізовану допомогу щодо роз’яснення суті правопорушення та 

наступного найкращого способу його припинення.  

Щодо захисту права на соціальний захист жінок у суді, то справа 

може розглядатися у порядку адміністративного провадження або у 

порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством. У 

першому випадку застосовується порядок, встановлений Кодексом 

адміністративного судочинства України [298], а сам захист буде 

спрямований на припинення протиправних дій з боку органів публічної 

влади та забезпечення наступної можливості продовження втілення права 

на соціальний захист. Звернення до адміністративного суду можливо як на 

етапі оформлення права на соціальний захист, так й під час його втілення 

щодо отримання соціальної допомоги  і нового правового статусу для 

жінки. Розгляд справ відповідно до статей 19, 60 та 274 ЦПК України [299] 

відбувається у випадку порушення прав жінки у трудових відносинах та 

має ряд переваг, що стосуються часу розгляду справи, обов’язку сплати 

судового збору та наявності професійного представника. Захист же може 

мати характер як компенсаційний, так  і відновлювальний, а також 

передбачати невизнання факту настання самого соціального ризику, 

наприклад, щодо поновлення жінки на попередній посаді.  

Отже, можемо резюмувати, що діяльності органів державної влади 

як елементу механізму забезпечення права на соціальний захист жінок 

притаманні такі особливості: 

1) диференційованість, яка полягає у можливості здійснення 

захисту конституційними, адміністративними та судовими органами. 

Важливо, що їх діяльність не є взаємовиключною, а у випадку із 

Уповноваженим ВР України з прав людини – паралельною. Слід також 

наголосити на можливості залучення міжнародних організацій для захисту 
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права на соціальний захист жінок у випадку вичерпання національних 

засобів захисту;  

2) незалежність, що пояснюється потребою в об’єктивному 

розгляді справи щодо порушення права на соціальний захист жінки, 

вивченні та врахуванні усіх достовірних доказів, що видається 

неможливим у випадку тиску або ж особистої зацікавленості органів 

захисту. Саме незалежність демонструє зв’язок механізму забезпечення та 

захисту, адже мають бути створені спеціальні гарантії та інструменти 

контролю й забезпечення такої незалежності. Водночас роль незалежності 

для захисту права на соціальний захист жінок є першочерговою, адже його 

порушення може бути здійснено винятково особою, наділеною владними 

повноваженнями (роботодавцем, посадовою особою органів публічної 

влади);  

3) вузькоспеціалізованість, адже, на відміну від органів контролю 

та охорони, які можуть як забезпечувати право на соціальний захист жінок, 

так і брати безпосередню участь у його реалізації, діяльність 

досліджуваних органів спрямована винятково на захист. Вузька 

спеціалізація відповідних органів дозволяє охопити більше соціальних 

ризиків, які можуть настати для жінки, а також практично відділяти 

особливості захисту прав жінок та чоловіків. Крім того, завдяки даній 

особливості механізм захисту має правомірний характер, оскільки 

зменшується винятково адміністративний характер взаємодії із жінкою, 

враховується сама сутність та призначення норм права щодо соціального 

захисту жінки.  

До елементів механізму захисту права на соціальний захист жінок 

слід віднести й засоби захисту. Саме поняття «засіб захисту» та його 

співвідношення із такими термінами, як «спосіб», «захід» або ж «метод», є 

предметом наукових дискусій, що пов’язано із їх подібністю [300, с. 26]. 

Варто уточнити, що саме засіб захисту вказує на практичну дію, за 

допомогою якої може бути досягнуто мети захисту та втілення норми 
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права у життя. Оскільки механізм захисту права на соціальний захист 

жінок охоплює велику кількість суб’єктів, то й засоби, які вони можуть 

використати для такого захисту, є різноманітними. Так, Є.В. Краснов 

включає до засобів захисту права на соціальне забезпечення як «зміну 

правовідношення або визнання права», так і «видання протоколів 

уповноваженими органами та постановлення ухвал судом» [301, с. 317]. 

Для права на соціальний захист даний перелік можна доповнити й діями 

Уповноваженого ВР України з прав людини, а також рішеннями комісії по 

трудових спорах або профспілкового органу. Важливо, щоб заходи захисту 

мали правомірний характер, а тому втілювались лише тими особами, що 

володіють спеціальними повноваженнями. Це унеможливить порушення 

принципів права та справедливості при притягненні до юридичної 

відповідальності.  

Отже, 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. Такі функції 

можуть стосуватися відновлення права на соціальний захист, покарання за 

його порушення або надання компенсацій. 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 
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поведінки та засоби захисту у випадку створення перешкод для реалізації 

права на соціальний захист. Їх обмеження звузить зміст не лише механізму 

захисту, але й самого права на соціальний захист жінок; 

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.  

Ще одним обов’язковим елементом механізму захисту права на 

соціальний захист жінок є юридична відповідальність, яка може бути  

різних видів. Найбільш спірним науково-теоретичним моментом є поділ 

юридичної відповідальності на позитивну, тобто таку, яка покладена на 

особу ще до порушення певної норми права, та негативну, яка наступає 

після такого порушення. Для виділення позитивної відповідальності 

необхідним є встановлення її відмінності від обов’язків та повноважень і 

загальної компетенції та існування її як окремого компоненту в  нормах 

права. Крім того, саме позитивна відповідальність у значній мірі залежить 

від психологічних факторів, які впливають на рівень сприйняття 

важливості дотримання норм права суб’єктом, а також від його 

правосвідомості та правової освіченості, тому більш доречним було б 

включення позитивної юридичної відповідальності до механізму реалізації 

права на соціальний захист жінок, а не до механізму захисту. Щодо 

негативної юридичної відповідальності, то Б.І. Сташків  тлумачить її як 

«заходи, що були встановлені у галузевому законодавстві стосовно 

позбавлення суб’єкта права певних благ, які можуть мати особистий, 

організаційний або ж майновий характер та застосовуються внаслідок 
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порушення норм щодо соціального забезпечення або ж їх неефективного 

використання» [302, с. 555]. Різноманіття можливих видів юридичної 

відповідальності є вкрай важливим для захисту права на соціальний захист 

жінок, оскільки це дозволяє охопити проблеми трудової, сімейної сфери, 

охорони здоров’я чи взаємовідносин із державними органами. Крім того, 

саме завдяки варіативності можливо впливати на поведінку осіб, які 

порушують норми права, найбільш ефективним чином.  

Щодо юридичної відповідальності за порушення права на соціальний 

захист внаслідок неправомірного звільнення, то ч. 1 ст. 235 Кодексу 

законів про працю України визначено обов’язок «поновлення на 

попередній роботі», що здійснюється тим органом, який розглядав 

трудовий спір [32]. Важливо, що юридична відповідальність полягатиме у 

примушенні до відновлення трудових відносин. У трудових відносинах, де 

роботодавцем виступає суб’єкт приватного права, дана норма має 

винятково відновлюваний характер та спрямована на усунення потреби у 

реалізації права на соціальний захист як такого. Водночас поновлення на 

посаді жінки, де роботодавцем є держава, виступає можливістю 

реалізувати право на працю за професією загалом. Слід також наголосити, 

що можливість поновлення на роботі спрямована на соціальний захист 

через відновлення права жінки на відпустку у зв’язку з вагітністю та 

пологами і доглядом за дитиною, що є частою причиною саме незаконних 

звільнень, які, у свою чергу, викликають соціальний ризик щодо 

неможливості забезпечити гідне життя жінці та її сім’ї.  

Щодо діяльності державних службовців, то відповідно п. 5 та 15 ч. 2 

ст. 65 Закону України «Про державну службу» до них може бути 

застосована дисциплінарна відповідальність через «невиконання чи 

неналежне виконання посадових обов’язків» або ж через «прийняття 

рішення, яке суперечить законодавству або висновкам щодо закону у 

постановах ВС» [303]. У контексті права на соціальний захист жінок такі 

порушення можуть стосуватись неправильного нарахування суми 
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пенсійних виплат, відмови у наданні житлово-комунальних пільг або ж 

відсутності захисту з боку правоохоронних органів після звернення з 

підстав домашнього насилля. Застосування ж заходів дисциплінарної 

відповідальності залежить від рівня такого порушення та відбувається за 

скаргою жінки, права якої було порушено до керівництва державного 

органу, посадовою особою якої було здійснено порушення, або ж органів 

контролю за діяльністю уповноважених суб’єктів влади.  

За вчинення домашнього насильства, внаслідок якого можуть 

настати такі соціальні ризики, як тимчасова чи постійна втрата 

працездатності, передбачено цілий ряд спеціальних заходів юридичної 

відповідальності, які визначені у ст. 24 Закону України «Про запобігання 

та протидію домашньому насильству», а саме: «видання термінового 

заборонного припису; видання обмежувального припису; розміщення на 

профільному обліку й проведення профілактичної роботи; відправлення на 

спеціальні програми». Вони застосовуються безпосередньо до кривдника. 

Водночас ст. 30 даного Закону визначено обов’язок кривдника 

відшкодувати «матеріальну шкоду та моральну шкоду, яка не залежить від 

безпосередніх наслідків діяння, за відповідним рішенням суду» [166]. 

Таким чином, юридична відповідальність виконує одразу дві функції: 

унеможливлення настання загрози для життя та здоров’я жінки у 

майбутньому та мінімізації негативних наслідків, які вже настали. Щодо 

виплати матеріальної шкоди, то зрозумілим є проведення захисних дій 

стосовно права на матеріальне забезпечення, гідний рівень життя й 

усунення шансу настання та відновлення матеріального становища, який 

був до витрати коштів на лікування. Моральна компенсація пов’язана із 

наявністю психологічних травм, які можуть вплинути на соціальне та 

професійне життя жінки, завдати шкоди її ділової репутації та гідності. 

Позитивним є наголос у правому регулюванні на відсутність прямого 

взаємозв’язку між матеріальною шкодою та моральною, а отже, й 

відповідними компенсаційними виплатами.  
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Щодо адміністративної відповідальності, то існує цілий ряд норм у 

Кодексі України про адміністративні правопорушення (статті 165-1, 165-3- 

165-5, 188-23) щодо сплати та адміністрування єдиного внеску та внесків у 

системі пенсійного страхування [304]. Важливо, що до адміністративної 

відповідальності може бути притягнуто як  посадових осіб органів 

державної влади, так і роботодавців або будь-яких осіб, які перешкоджали 

сплаті чи наступному обслуговуванню та виплаті  вказаних коштів. 

Водночас адміністративна відповідальність не стосується безпосереднього 

захисту прав жінок та має більш загальний характер.  

Досліджуючи кримінальне законодавство, зазначимо, що юридична 

відповідальність відповідно до ст. 212-1 Кримінального кодексу України 

передбачена за «умисне ухилення від сплати єдиного внеску або ж 

страхових внесків на пенсійне страхування» [33]. Дана норма теж має 

загальний характер та не стосується винятково порушень прав жінок. 

Проте залежно від розміру такої несплати діяння винної особи 

кваліфікується  як кримінальний проступок, відповідальність за який 

встановлена у частині першій цієї статті, або як злочин. Особливістю саме 

кримінальної відповідальності щодо права на соціальний захист жінок є її 

відновлювальний характер, адже у випадку сплати усіх попередньо не 

виплачених сум разом із штрафами та пенею притягнення до кримінальної 

відповідальності не відбувається, що не суперечить меті захисту даного 

права.  

Таким чином, особливостями юридичної відповідальності як 

елемента механізму захисту права на соціальний захист жінок є наступні: 

1) невідворотність покарання, адже незалежно від завданої шкоди 

або ж попереднього відшкодування негативні наслідки для суб’єкта, який 

здійснив порушення, наступають у будь-якому випадку. Невідворотність 

забезпечується завдяки дотриманню принципів гласності й прозорості, 

діяльності судової системи та можливості залучення громадськості до 
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нагляду за процесом захисту, що виступають певними гарантіями 

притягнення до юридичної відповідальності; 

2) застосування державного примусу, що може бути здійснено 

незалежно від того, до яких органів звернулася жінка за захистом – 

судових чи виконавчих – чи вирішувала правовий спір за допомогою 

примирних процедур. Саме державний примус дозволяє забезпечити 

оперативність виконання рішення, а отже, й можливість втілити право на 

соціальний захист. Завдяки правомірному характеру і здійсненню його 

винятково уповноваженими органами застосування державного примусу є 

збалансованим та не завдає шкоди реалізації суміжних прав особи, яка 

порушила норми права;  

3) соціально-правовий характер, який полягає у поєднанні 

визначеної у законодавстві міри відповідальності із осудом з боку 

суспільства щодо вчиненого діяння. Важливо, щоб норми права щодо 

юридичної відповідальності передбачали відшкодування для самої жінки, 

що дозволить їх продовжувати реалізовувати соціальні права. Водночас 

суспільний осуд повинен бути спрямований на недопущення повторного 

вчинення правопорушення.  

Досліджуючи особливості механізму захисту прав, Б.І. Стахура 

наголошує на «діалектичній взаємозалежності його елементів», а також на 

«цілісності та логічності механізму в цілому, сутність якого полягає у 

досягненні певних результатів через дотримання послідовності дій щодо 

повернення становища людини, у якому вона існувала до порушення» 

[305, с. 89]. Щодо діалектичної взаємозалежності, то із попереднього 

дослідження стає очевидним, що вона є характерною для будь-якого 

механізму у праві незалежно від його спрямованості чи на захист, чи на 

реалізацію, а отже, така ознака не може бути особливістю механізму 

захисту. Щодо виконання функції повернення попереднього становища, то 

в контексті права на соціальний захист жінки таке повернення не завжди 

можливе. Крім того, сам захист виконує більшу кількість функцій і 
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обмеження однією не лише не відповідає особливостям, але й змінює увесь 

зміст діяльності щодо захисту прав. Більш доречним є визначення його, як 

особливої потреби в обов’язковому дотриманні певної послідовності, 

оскільки, на відміну від дії механізмів, порушення такої послідовності 

може призвести до неможливості здійснення повторного захисту або ж 

загалом.  

Т.В. Бабкова вважає, що окремою специфікою володіє механізм 

судового захисту права на соціальний захист, що полягає в «обов’язковому 

залученні суб’єктів владних повноважень; більшій ефективності у 

порівнянні із адміністративними процедурами соціального захисту; 

оперативності; наявності законодавчих проблем (дотримання принципів 

права, узгодженість законодавчих актів)» [306, с. 160]. Поділ винятково на 

адміністративний та судовий захист права на соціальний захист є дещо 

спірним, враховуючи соціальну природу права на працю та зв’язок між 

таким правом та настанням соціальних ризиків, а тому варто  

використовувати саме поділ на судові та позасудові засоби захисту. У 

свою чергу, особливість щодо більшої ефективності та оперативності 

судового розгляду потребує уточнення, оскільки вона стосується трудових 

спорів, для яких передбачена скорочена процедура розгляду. Водночас 

проблеми правового регулювання судового процесу можуть спричинити 

затягування судового розгляду, надмірну його ускладненість для жінки і 

необхідність у правовій допомозі, що є недопустимим, адже право на 

соціальний захист реалізовується негайно після настання соціального 

ризику, саме від швидкості його втілення залежить, чи буде досягнуто 

загальну мету щодо зменшення негативних наслідків від такого ризику. 

Також саме адміністративні процедури захисту є більш дієвими у випадку 

невиконання своїх обов’язків посадовими особами, оскільки застосування 

таких процедур спонукає до більш оперативної співпраці із жінкою, яка 

реалізує власне право.  
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Досліджуючи соціальні права, А.Л. Федорова визначає, що механізм 

захисту «недостатньо ефективно реалізує міжнародні зобов’язання та 

реагує на скарги, подані до міжнародних органів, таким чином, держава 

порушує взяті на себе зобов’язання щодо соціальних прав» [307, с. 53]. Із 

даного твердження випливає висновок про значну роль держави у 

механізмі захисту права на соціальний захист, що особливо стосується 

жінок, адже їх захист на суспільному рівні може страждати через 

стереотипність бачення ролі й призначення жінки у суспільстві, 

неправильність розуміння її потреб. Тобто саме держава через діяльність 

судових та виконавчих органів забезпечує можливість захисту права на 

соціальний захист. Але, оскільки саме право пов’язано із матеріальним 

забезпеченням, то можливе порушення його через встановлення надмірно 

низьких виплат у випадку настання того чи іншого соціального ризику. 

Найбільш критичною така ситуація є для постійних виплат, які повинні 

забезпечувати право на гідне життя. Відповідно, для захисту свого права 

жінкам необхідно забезпечити доступ до міжнародних органів та 

відповідної реалізацію їх рішень. Проте, аналізуючи кількість таких 

звернень і неодноразовість винесення рішень міжнародних судів не на 

користь держави в сукупності із відсутністю значних вдосконалень 

правового регулювання захисту досліджуваного права, слід зазначити, що 

особливістю захисту права на соціальний захист є саме незалежність від 

міжнародних стандартів.  

Ю.Г. Сульженко, встановлюючи різницю між механізмами захисту 

та реалізації, включає до особливостей першого «його ініціювання фактом 

порушення права, спеціальність по відношенню до реалізації права, адже 

вона може бути здійснена без використання механізму захисту» [308, с. 

211]. Слід наголосити на обов’язковості дії механізму захисту навіть у 

випадку відсутності порушення, адже можливість застосування юридичної 

відповідальності має превентивний вплив та запобігає порушенням права 

на соціальний захист жінок. Саме дана особливість дозволяє визначити 
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механізм захисту як обов’язковий, а не факультативний елемент 

загального механізму втілення права на соціальний захист жінок. Водночас 

правильним є зауваження автора щодо можливості застосування всіх його 

елементів лише у випадку наявності правопорушення, що й відповідає 

загальним принципам права та встановлює соціальну справедливість.  

Таким чином, можна виділити загальні риси механізму захисту права 

на соціальний захист жінок, що пов’язані із конституційним правом на 

захист та універсальністю органів державної влади,  діяльність яких 

спрямована на захист прав та свобод людини, а також особливі риси 

даного механізму, які обумовлюються характером права на соціальний 

захист та спеціальним суб’єктом. Отже, до загальних рис механізму 

захисту права на соціальний захист жінок слід віднести наступні: 

1) послідовність, дотримання якої є обов’язковим, так як вона 

встановлена у законодавстві. Недотримання даної вимоги може призвести 

до неможливості захисту права на соціальний захист жінок або ж до 

повторення попередніх дій. Наслідком буде затягування часу, що є 

недопустимим після настання соціального ризику. Послідовність 

забезпечує неможливість зловживання правами як з боку особи-

порушника, так і з боку самої жінки, право на соціальний захист якої було 

порушено. Процесуальні норми права передбачають інформування про 

правильну послідовність через встановлення часових обмежень, точних 

процесуальних прав і обов’язків та, власне, етапів захисту й виконання 

прийнятого рішення;  

2) недосконалість правового регулювання механізму захисту 

права на соціальний захист жінок, який полягає у відсутності єдиних 

основоположних принципів саме щодо захисту жінок. Вони повинні 

враховувати гендерну рівність, соціальні обов’язки та права жінки, її 

можливість наступного працевлаштування та наявність осіб, що 

потребують її догляду, на яких теж негативно впливають наслідки 

настання соціального ризику. Навіть під час захисту права на соціальний 
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захист, яке виникло через настання соціальних ризиків у трудовій сфері, 

норми права мають обмежену дію та не регулюють індивідуальних 

примирних процедур. Водночас судовий та адміністративний захист є 

надміру зарегульованим, що позбавляє механізм необхідної швидкості 

захисту права на соціальний захист жінки;  

3) багатофункціональність, адже механізм захисту права на 

соціальний захист має ряд внутрішніх функцій, які реалізовуються через 

взаємодію його елементів. До таких функцій слід віднести відновлення 

права на соціальний захист жінки, відновлення попереднього правового 

статусу жінки до настання соціального ризику, профілактика 

правопорушень, а також притягнення до юридичної відповідальності та 

виплата компенсацій. Водночас увесь механізм захисту внаслідок своєї 

дієвості виконує функції підтримання рівності між чоловіками та жінками, 

забезпечення реалізації особливих прав жінки, а також гарантування 

демократичності й соціальної спрямованості держави. 

Особливими рисами механізму захисту права на соціальний захист 

жінок є наступні: 

1) міжнародна неузгодженість, яка пояснюється різницею між 

національними програмами і правовим регулюванням та новими 

міжнародними стандартами, що були встановленні останнім часом. Так, 

О.Р. Дашковська зазначає, що «міжнародним механізмом захисту прав 

жінок впроваджується нова «субстантивна» модель рівності, відповідно до 

якої основним пріоритетом є рівність у правах чоловіка та жінки, яка 

повинна підтримуватись як законодавчими, так і правозастосовними 

діями» [274, с. 144]. На сьогодні спеціальний захист жінок передбачений 

лише у випадках домашнього насилля та порушення трудових прав, в 

інших же випадках забезпечення саме рівних, а не однакових прав не 

передбачене. Тобто міжнародна неузгодженість стосується як змісту норм 

права, так і діяльності самої держави щодо покращення стану реалізації 

прав жінок, у тому числі й на соціальний захист;  
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2) збільшена варіативність засобів захисту у досліджуваному 

механізмі, яка пов’язана із самою сферою соціального захисту та прав 

жінок, у поєднанні яких можливо визначити найбільш доречний засіб 

захисту в конкретних відносинах. Проте саме через варіативність засобів 

жінки не завжди можуть бути поінформовані про усі наявні шляхи захисту 

свого порушеного права, тому в умовах настання соціального ризику 

обирають той, що є найбільш зрозумілим та поширеним на практиці. У 

даному контексті важливою є взаємодія механізмів у межах втілення права 

на соціальний захист, що дозволить попередньо обдумати жінці шляхи 

реалізації права на соціальний захист та його захисту у випадку порушення 

ще до настання соціального ризику;  

3) обов’язковість матеріального забезпечення, яка пов’язана із 

тим, що механізм захисту права на соціальний захист для своєї реалізації 

потребує певного часу, протягом якого наслідки настання соціального 

ризику продовжують свою дію. Саме тому важливо не лише притягнути до 

юридичної відповідальності та стягнути штрафи, але й забезпечити 

виплату матеріальної компенсації жінці, щонайменше, за час, який був 

витрачений на захист у випадках перешкоджання реалізації, а також 

виплату самої соціальної допомоги у випадку невиконання обов’язку щодо 

її надання.  

Отже, на основі проведеного дослідження можна дійти висновку, що 

механізм захисту права на соціальний захист повинен обов’язково бути 

актуалізованим відповідно до вимог міжнародних стандартів. Правове 

регулювання захисту досліджуваного права має бути вдосконалене щодо 

інструментів забезпечення виконання рішень суду як на національному, 

так і на міжнародному рівні. Результати проведеного аналізу механізму 

захисту права на соціальний захист свідчать, що його швидке проведення 

необхідне для зменшення негативних наслідків від соціального ризику, 

проте воно не повинне стати перешкодою для справедливого і 

правомірного захисту. Таким чином, механізм захисту права на соціальний 
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захист повинен бути диференційованим залежно від можливості щодо 

оперативного здійснення захисту, як у випадку припинення протиправних 

дій або ж усунення перешкод для реалізації, або ж потреби ретельного 

з’ясування, як у випадку дискримінації або визначення суми матеріальної і 

моральної компенсації. Даний поділ дозволить зменшити навантаження на 

органи державної влади, що дасть можливість їм більш раціонально 

розподілити час на складніші випадки порушення права на соціальний 

захист жінок, а також забезпечить можливість ефективнішої взаємодії усіх 

компонентів досліджуваного механізму за рахунок підвищення якості 

норм права. 

Висновки до Розділу 4 

1. 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. 

2. Соціальне забезпечення застосовується під час реалізації жінкою 

своїх соціальних прав тоді, коли втілення права на соціальний захист є 

необхідним для відновлення такої можливості найбільш швидким та 

економічним способом. Залучення фінансових або ж кадрових ресурсів 

можливо віднести до засобів реалізації, оскільки вони визначаються 

нормами права різного рівня і пов’язані безпосередньо із реалізацією 

права, а не усуненням перешкод або створенням сприятливих умов.  

Щодо державного забезпечення, то такий елемент потребує 

деталізації, адже держава бере участь як у самих відносинах щодо 

соціального захисту, так і є суб’єктом притягнення до відповідальності 

жінки у випадку зловживання нею своїм правом на соціальний захист. 

Така ситуація можлива у випадку інсценування настання соціального 
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ризику, такого як травми на виробництві, чи необґрунтованої вимоги 

збільшення матеріальних виплат за фактичної незначної шкоди. Водночас 

саме під час реалізації права на соціальний захист жінки важливо зберігати 

баланс між впливом держави на таку реалізацію та дотриманням концепції 

надання адміністративних послуг, відповідно до якої уповноважені органи 

не виступають ініціаторами вступу у правовідносини.  

3. Складовими елементами механізму реалізації права на соціальний 

захист жінок є наступні: 

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. 

4. 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 
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правовою природою правосуб’єктності, що 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. 

5. 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 
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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. 

6. Юридичним фактам як елементу механізму реалізації прав на 

соціальний захист жінок притаманні такі особливості: 

1) конкретність, завдяки якій юридичні факти дозволяють теоретичним 

конструкціям норми права впливати на відокремлені правовідносини щодо 

соціального захисту жінки та викликати певні юридичні наслідки. 

Конкретність дозволяє спрямувати дію соціального захисту на тих жінок, 

для яких настав соціальний ризик, а не у сукупності на всіх жінок чи 

суб’єктів права. Така ситуація дає можливість економити державні кошти 

та витрачати їх більш раціонально, а отже, й більш ефективно; 

2) зв’язок із законодавством, що пояснюється потребою встановлення різниці 

між звичайними життєвими подіями та тими, які можуть призвести до 

певних юридичних наслідків. Завдяки такому зв’язку вдається досягти 

правомірного характеру соціального захисту та дотримання принципів 

права. У свою чергу, важливою є гнучкість правового регулювання, яка 

створює можливості для застосування механізму реалізації права на 
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соціальний захист жінок у всіх випадках порушення, кількість яких 

збільшується;  

3) об’єктивно-ініціативний характер, адже юридичні факти щодо 

права на соціальний захист жінок можуть наставати незалежно від 

бажання самої жінки або внаслідок її наявності. Важливо, щоб юридичні 

факти-події регулювались таким чином, щоб право на соціальний захист 

жінки наступало автоматично, а його підтвердження не потребувало 

окремого звернення до суду, оскільки затримання соціального захисту 

може лише збільшити негативні наслідки або ж викликати недієвість 

наданої соціальної допомоги.  

7. Для правосвідомості суб’єктів відносин щодо соціального захисту 

жінок як елементу механізму реалізації даного захисту характерні такі 

особливості: 

1) безперервність, адже вплив правосвідомості на реалізацію права на 

соціальний захист жінок розпочинається з моменту настання соціального 

ризику і завершується втіленням самого права, що може проявлятись як в 

одиничній дії, так і тривати протягом значного часу. Взаємодія 

правосвідомості із кожним елементом механізму реалізації права на 

соціальний захист жінок не має чіткого місця у процесі реалізації. Проте її 

вплив є всезагальним, оскільки він може проявлятися на кожному етапі; 

2) змінність, що пояснюється впливом різних факторів на правосвідомість. 

Рівень правосвідомості може змінюватись протягом реалізації права на 

соціальний захист залежно від того, позитивні чи негативні фактори 

впливають на саму ситуацію. Також на зміну може вплинути й підвищення 

рівня  правових знань особи та розуміння, до яких наслідків може 

призвести  безвідповідальність;  

3) суб’єктивно-об’єктивний характер. Так, правосвідомість 

залежить від того, як відчуває та розуміє правову ситуацію сама жінка і, 

відповідно, оцінює ефективність самого захисту і взаємодії із державними 

службовцями чи іншими суб’єктами права. На суб’єктивний аспект 
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правосвідомості впливає виховання, оцінювання стереотипів, що існують у 

суспільстві, визначення пріоритетності певної поведінки. Тобто реалізація 

права на соціальний захист жінки залежить і від її рішення стосовно 

потреби такої реалізації, а правосвідомість – від очікуваного та фактичного 

результату. На об’єктивний аспект впливають як, власне, правові чинники, 

так і економічні та культурно-політичні, оскільки кінцевим результатом 

реалізації права на соціальний захист є виплата певних коштів, розмір яких 

залежить від економічної ситуації у державі, а збільшення обсягу самого 

досліджуваного права вплине на кількість підстав для його застосування та 

відображатиме рівень колективної повсякденної правосвідомості всього 

суспільства і його розуміння важливості захисту прав жінки. 

8. Юридична відповідальність за зловживання жінками правом на 

соціальний захист як елемент механізму реалізації права на соціальний 

захист жінок має такі особливості: 

1) загальний характер. Ця особливість пов’язана з тим, що законодавчо не 

деталізовано порядок притягнення до юридичної відповідальності, що 

може призвести як до незастосування самої норми права, так і до її 

неправильного тлумачення. Загальний характер юридичної 

відповідальності пояснюється потребою звернення до інших нормативно-

правових актів щодо питань компетенції уповноважених органів або ж 

способу нарахування штрафів та виду самої юридичної відповідальності; 

2) матеріальний характер, який пояснюється зв’язком із результатами 

реалізації права на соціальний захист жінки щодо виплати матеріальної 

допомоги. Так, неправомірність дій завдає шкоди саме матеріальному 

забезпеченню держави, а тому й відшкодування повинні стосуватись 

повернення таких коштів. Водночас актуальним є й питання виплати 

штрафів, які уже будуть виступати мірою покарання, а не відновлення 

попередньої ситуації;  

3) неспеціалізованість, що розкривається через відсутність норм 

права, які вказують на жінку як спеціальну відповідальну особу. Така 
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ситуація забезпечує рівність щодо притягнення до юридичної 

відповідальності. Проте реалізація права на соціальний захист жінками має 

власну специфіку та може бути пов’язана із наданням більшого розміру 

матеріальної допомоги або ж додаткових пільг, а тому необхідним є 

створення окремих норм щодо відповідальності за зловживанням таким 

правом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 5 

Концептуальні основи удосконалення соціального захисту жінок 

в Україні 

5.1 Практичні та теоретичні недоліки, прогалини та проблеми 

соціального захисту жінок в Україні й пропозиції щодо їх усунення 

 

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 



 

 

281 

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.  

Наслідком даного дослідження теоретичних та практичних проблем 

соціального захисту жінок буде й покращення впливу на законотворчу 

діяльність, та на поточну реалізацію норм права, зміст яких 
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тлумачитиметься відповідно до принципів права, а не 

використовуватиметься для зловживання своїми правами як самими 

жінками, що потребують соціального захисту, так і роботодавцями чи 

іншими особами, що можуть порушити соціальні права жінок та 

спричинити настання соціального ризику.  

Слід зазначити, що протягом часу незалежності України науковцями 

було запропоновано цілий ряд удосконалень національного соціального 

законодавства, у тому числі й щодо захисту жінок, однак разом із плином 

часу такі пропозиції втрачали свою актуальність. Проте значний вклад у 

дослідження даної тематики внесли наступні науковці: Ю.В. Афанасьєва, 

Л.В. Гонюкова, К.В. Дубич, О.І. Кисельова, І.О. Кресіна, К.О. Кучава, 

Л.В. Леонтьєва, Р.Я. Мандель, І.І. Ольховик, Л.А. Пірог, О.В. Пожарова, 

Т.В. Приходько, Н.О. Приходькіна, О.І. Романюк, В.В. Сичова, 

А.С. Степанов, Н.В. Турук, І.В. Шульженко, А.О. Ярошенко, Є.В. 

Ярошенко,  О.В. Яцух. Так,  у попередніх наукових роботах були 

розглянуті питання забезпечення реалізації прав жінок, дотримання 

гендерної рівності та особливостей соціально-правового становища жінок 

в Україні.  

Проте аналіз правового регулювання таких питань, як надання 

соціальної допомоги жінкам, їх соціальне забезпечення та захист, як в 

аспекті трудових відносин, так і у всіх сферах суспільного життя 

повноцінно проведено не було, хоча про доцільність його проведення 

свідчить можливість виділення проблем та перешкод, які виникають під 

час втілення законодавчих норм та визначають погіршення стану 

соціального захисту жінок або ж унеможливлюють ефективну діяльність 

нових підходів та методів, що використовуються законодавцем для 

проведення такого захисту жінок. Водночас розроблення шляхів 

вирішення існуючих на сьогодні проблем як теоретичного, так і 

практичного характеру щодо соціального захисту жінок може стати 
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основою для комплексних змін законодавства та суспільного сприйняття 

ролі жінки. 

Досліджуючи соціальні проблеми гендерної рівності, Є.В. Ярошенко 

виділяє цілий їх перелік: «нереалізація задекларованих напрямів щодо 

гендерної рівності в державі; слабкість застосування права загалом щодо 

гендерної рівності; невикористання гендерних підходів під час розробки 

інших державних програм; низька якість кадрового забезпечення; 

недосконалість взаємодії між органами щодо гендерного забезпечення» 

[309, с. 174].  

Якщо вести мову про проблеми  неможливості втілення норм права 

щодо гендерної рівності та захисту жінок, то вони пов’язані із 

недостатністю інституційних інструментів для їх втілення, а також 

відсутністю чіткого механізму, який би визначав порядок захисту того чи 

іншого соціального права жінки. Правильним видається й твердження 

стосовно відсутності взаємодії між органами, адже соціальний захист 

жінок потребує цілеспрямованої пов’язаної діяльності як щодо 

попередження соціальних ризиків, так і роботи із жінкою після їх 

настання, що стосується і матеріального забезпечення, і психологічної 

допомоги.  

Щодо кадрового забезпечення, то варто розподілити дану проблему на 

декілька напрямів. У першу чергу, це загальна проблема 

працевлаштування жінок із дітьми, а також жінок, які ще не мають дітей, 

адже у роботодавця виникатиме обов’язок надання декретної відпустки 

або додаткових вихідних днів. Наступна проблема полягає в менших 

обсягах соціального забезпечення, що особливо стосується рівня 

заробітної плати та можливості зайняти вищу посаду. Також до проблем 

слід включити й нерівномірність розподілу між чоловіками та жінками 

місць на підприємствах залежно від напряму їх діяльності.  

О.В. Яцух, здійснюючи дослідження стану охорони праці жінок, 

визначив проблему відсутності «окремого розділу у профільному законі 
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щодо охорони праці жінок, а також відсутність урахування в державних 

програмах сфери розвитку праці жінок, їх захисту від домашнього насилля 

та допомоги у вихованні дітей» [37, с. 237].  

Соціальний захист жінок потребує як окремого вдосконалення, так і 

поширення на усі сфери життя, що стосується трудових, господарських, 

політичних, сімейних відносин. Таким чином, включення до державних 

програм засобів, які допоможуть запровадити соціальну справедливість та 

гендерні принципи рівності у кожній із сфер життя для жінки, сприятиме 

більш оперативному подоланню існуючих проблем та видозміненню 

свідомості суспільства. Щодо охорони праці, то проблемним аспектом слід 

виділити не лише відсутність окремого розділу, але й невпорядкованість та 

безсистемність такої охорони. Так, норми права щодо заборони нічної 

праці чи понаднормової праці не контролюються, а загальний захист 

здійснюється лише щодо тих жінок, які працевлаштовані офіційно, а це 

недопустимо з точки зору саме соціального захисту та медичного 

забезпечення. 

На думку О.В. Пожарова, у питанні соціального захисту жінок під час 

реалізації ними права на працю можливо виділити ще одну проблему –   

«неналежність чинного законодавства, що полягає у невідповідності 

нормам МОП. Крім того, сучасне законодавство не містить норми щодо 

надомної праці та домашньої праці» [310, с. 74].  

У даному випадку мова йде не лише про відповідність нормам 

Міжнародної організації праці, але й міжнародному та європейському 

законодавству загалом. Аналізуючи прийняті на міжнародному рівні 

декларації та конвенції, що надалі імплементуються в національне 

законодавство, можна зробити висновок, що зміни мають програмний 

характер та спрямовані не просто на надання додаткових гарантій для 

жінки, що лише можуть стати наступною перешкодою, але й на зрівняння 

соціальних ролей чоловіка та жінки, що допомагає зробити правильний 
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вибір щодо способу життя та розподілу навантажень відповідно до власних 

переконань.  

Наслідком такої ситуації є зменшення ймовірності настання таких 

соціальних ризиків для жінки, як безробіття, адже скорочується кількість 

фактичних підстав для звільнення, таких як непрацездатність, що 

пояснюється зменшенням трудового та сімейного навантаження. У 

контексті збалансування трудової та сімейної діяльності важливим є й 

розуміння складності та постійної необхідності виконувати обов’язки  у 

сім’ї, що не дозволяє прирівнювати час поза роботою до відпочинку. Саме 

тому необхідне правове регулювання питання віддаленої праці та праці в 

межах догляду за сім’єю, що повинні обов’язково впливати на рівень 

соціального забезпечення жінки.  

К.О. Кучава визначає проблему дискримінації та «доведення факту її 

наявності, адже використовується, як правило, не пряма, а прихована 

дискримінація, що є найбільш простим шляхом приховання істини щодо 

відмови у прийнятті на роботу чи звільненні з неї» [191, с. 50]. 

Дискримінація пов’язана із такими негативними наслідками, як безробіття, 

відсутність захисту, недостатність матеріального забезпечення, 

неможливість реалізувати свої професійні навички, а в окремих випадках – 

неможливість отримання підвищення кваліфікації. Хоча формально 

дискримінація у будь-якій формі та за будь-якою ознакою заборонена, 

проте вона існує, реально відслідкувати її відсутність на основі 

національних норм права неможливо. Така ситуація пов’язана із низькою 

ініціативністю профспілкових органів, які діють винятково в межах 

виконання обов’язків.  

Іншим проблемним аспектом дискримінації є відсутність 

законодавчого закріплення критеріїв її визначення, а тому навіть звернення 

до суду працівника не може гарантувати навіть компенсацію. Водночас 

контроль за дотриманням антидискримінаційних норм є мінімальним, адже 

навіть у випадку виявлення ознак дискримінації юридичної 
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відповідальності для роботодавця не передбачено. Так, потребує 

вдосконалення питання правового регулювання урахування під час вибору 

особи на посаду таких аспектів: уточнення у жінки її сімейного стану, віку, 

бажання завести дітей чи їх кількості; вказівка в оголошеннях про 

наявність вільної вакансії на конкретну стать та позапрофесійні якості. 

Сутністю даної проблеми можливо вважати відсутність будь-яких засобів 

впливу на поведінку роботодавця навіть у випадку виявлення відповідних 

порушень, а неможливість в окремих випадках підтвердження факту 

порушення зменшує довіру до державних органів з боку жінки та 

породжує у неї скептичне ставлення щодо можливостей захисту.  

Дещо інший бік даної проблеми розкриває І.В. Шульженко, 

зазначаючи, що «жінка, яка є молодим фахівцем або ж вагітною чи із 

дітьми, володіє правом на певні пільги, однак обов’язок їх реалізації 

перекладений із держави на роботодавців, наприклад, щодо гарантування 

працевлаштування» [106, с. 134].  

Проблемним моментом можна також вважати доповнення правового 

статусу жінки ще й правовим статусом молодого фахівця чи особи із 

дітьми. Як наслідок, збільшується ймовірність відмови у працевлаштуванні 

або ж наступного звільнення. Причиною такого явища є законодавче 

закріплення саме за роботодавцем обов’язків щодо матеріального 

забезпечення жінки у момент, коли вона фактично не виконує трудові 

обов’язки або виконує їх ще не достатньо якісно. Водночас, враховуючи 

економічні умови в державі, роботодавець не зацікавлений у найманні 

«ризикових» співробітників, адже фінанси підприємства можуть вказувати 

на неможливість виплати заробітної плати як жінці у декретній відпустці, 

так і особі, яка буде виконувати її трудові обов’язки.  

Тобто держава, створюючи гарантії соціального захисту, досягає 

протилежної мети, адже якщо жінка не працевлаштована на підприємстві, 

то й дотримання заборон щодо дискримінації, нічної праці чи обов’язку 

про створення умов для годування дитини  не є необхідним. Вирішення 
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існуючої на сьогодні ситуації можливо як шляхом створення обов’язкових 

квот, що особливо стосується управлінських посад, так і шляхом 

збільшення обов’язків держави щодо матеріального забезпечення. Це 

дозволить розвантажити роботодавців та працевлаштувати частину жінок 

на офіційній основі.  

Л.В. Леонтьєва також виділяє проблему «неможливості захисту та 

забезпечення соціальних прав жінок без участі відповідних державних 

органів, що має проявлятись у діяльності ВРУ, КМУ та інших органів 

виконавчої влади. Гарантії мають бути реальними, а не мати потенційний 

характер» [36, с. 574].  

Проте соціальний захист жінок не завжди потребує залучення органів 

державної влади, особливо на етапі до настання соціального ризику. Але 

при цьому саме дії державних органів після його настання мають більш 

чіткий характер та пов’язані із наданням соціальної допомоги, 

визначенням нового місця працевлаштування, медичного огляду або ж 

захисту від насилля. Водночас для уникнення масовості соціальних ризиків 

більш доречною є саме попереджувальна діяльність, яка й повинна бути 

здійснена ВР України, КМ України та вищими судовими органами щодо 

закріплення єдиної практики застосування та тлумачення норм стосовно 

соціального захисту жінок. Варто доповнити визначену автором 

проблематику ще й контрольно-наглядовою та моніторинговою 

діяльністю, оскільки в межах соціального захисту жінки її проведення 

майже неможливе через велику кількість випадків порушень та потребу у 

персоніфікованому захисті.  

Відповідно, правове регулювання має визначити більш реальні та дієві 

засоби соціального захисту і попередження настання соціального ризику 

на рівні автоматичного застосування без залучення додаткових органів 

держави. Мова, наприклад, іде про обов’язковість притягнення до 

юридичної відповідальності роботодавця у випадку відмови ним у наданні 
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комфортного та придатного місця для годування дитини на письмове 

звернення жінки.  

Отже, на основі проведеного дослідження можна дійти висновку, що  

науковцями було виділено велику кількість проблем у соціальному захисті 

жінок, однак шляхи їх вирішення значно диференціюються за підходами. 

Так, А.С. Степанов наголошує на необхідності «зміни політики 

соціального захисту через виділення якісних критеріїв державного 

управління даного питання, адже саме держава є головним гарантом дії 

економічної системи та координатором економічних зусиль, а тому саме 

вона має визначати оптимальні цілі для розвитку соціального захисту» 

[311, с. 111].  

Даний підхід зосереджує увагу на удосконаленні діяльності держави 

як основного компонента кісного соціального захисту. Однак активну 

участь у соціальному захисті держава починає брати лише після настання 

соціального ризику, а в інших випадках тягар відповідальності 

перекладений на суб’єктів приватного права. Саме тому вдосконалення 

соціального захисту жінок можливо за умови підвищення як теоретичних 

напрацювань та вирішення нагальних практичних проблем, так і системної 

зміни розуміння сутності соціального захисту як діяльності, що може бути 

втілена винятково державою.  

Таким чином, до практичних проблем соціального захисту жінок 

можна віднести 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. 

До теоретичних проблем соціального захисту жінок можливо 

включити наступні: 
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       1)  відсутність наукового опрацювання поняття харасменту на 

робочому місці; 

2) відсутність систематизації критеріїв визначення дискримінації за 

ознакою статі; 

5) відсутність визначення  ролі та цілей позадержавних 

інституцій у соціальному захисті жінок. 

І.І. Ольховик наголошує, що «здійснення міжнародного захисту жінок 

є нагальною проблемою суспільства. Основним же засобом, спрямованим 

на захист жінок, є створення внутрішньодержавного механізму, який 

забезпечував би  принцип гендерної рівності та визначав би конкретні 

заходи, що реалізовують такий принцип» [312, с. 49].  

На сьогодні прийнято велику кількість міжнародних нормативно-

правових актів, які не просто мають програмний характер, а чітко 

визначають порядок та засоби захисту прав жінок, у тому числі у 

соціальній сфері. Так, ще у 2000 році ЄС було прийнято Директиву щодо 

рівності у сфері праці, основною новелою якої, важливою для України, є 

норма, відповідно до якої «обов’язок доведення відсутності факту 

дискримінації покладається на роботодавця як відповідача (ст. 31). Таке 

доведення не потребує встановлення факту приналежності особи до певної 

статі, сексуальної орієнтації, віри, релігії чи можливості особи самостійно 

виконувати фізичні дії» [313].  

Повернення обов’язку доведення до відповідача пояснюється 

неможливістю жінки як працівника, чиї права було порушено, отримати 

доступ до належних матеріалів або ж попередньо підготуватись до 

застосування до неї дискримінаційних дій, щоб надалі підтверджувати їх 

наявність у суді. Водночас саме роботодавець може підтвердити чи 

спростувати факт дискримінації, обґрунтувати причини звільнення, не 

підвищення на посаді, відмови у премії через неякісне виконання трудових 

обов’язків, а не приналежність до певної статі. 
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Також на сьогодні існує цілий ряд конвенцій, які й досі не 

ратифікувала Україна. Це, наприклад, стосується Конвенції про гідну 

працю домашніх працівників [314].  

Правове регулювання домашньої праці в Україні не здійснюється 

загалом і, хоча дана Конвенція не містить чітких заходів по соціальному 

захисту жінок, проте, враховуючи спеціалізованість напряму правового 

регулювання, вона дозволила б зменшити кількість загальних 

правопорушень під час виконання домашніх обов’язків, гарантувати 

визначену тривалість робочого дня, наявність відпусток та соціальної 

допомоги у випадку отримання травм.  

Ратифікації потребує й Конвенція про надомну працю, під якою 

розуміють працю, що відбувається «за винагороду, не у місці виробництва, 

відповідно до вказівок роботодавця та з використанням його ресурсів» 

[315].  

Тобто така праця є віддаленою та може бути альтернативою 

скороченому робочому дню жінки, яка доглядає дитину до досягнення нею 

трирічного віку. Слід наголосити, що надомна праця не є тотожною 

виконанню трудових функцій в інших, ніж розташування виробництва, 

місцях, вона здійснюється час від часу та за наявності чітко визначеного 

робочого місця. Відповідно, правове регулювання такого виду праці 

дозволило б покращити збалансування трудових та сімейних обов’язків 

жінки, а також створило б умови для забезпечення праці тих жінок, що 

працюють віддалено на постійній основі.  

Особливу увагу слід звернути на Стамбульську конвенцію, що була 

прийнята у 2011 році [316].  

Її аналіз свідчить, що в межах міжнародного документа було 

розроблено конкретний план дій щодо захисту жінок в усіх сферах життя. 

Цією Конвенцією визначаються умови фінансування державою та 

приватними і громадськими організаціями, зміни до трудового та 

медичного законодавства, органи контролю, а також умови міжнародної 
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співпраці між державами. Відповідно до ст. 10 даної Конвенції  «сторони 

повинні заснувати один або навіть більше офіційних органів, що є 

відповідальними за координацію, моніторинг або оцінку стану запобігання 

та протидії будь-яких формам насилля до жінки» [316].  

Тобто повинні бути створені окремі органи, які відповідають за захист 

жінок від домашнього насилля, за соціальне забезпечення жінок, за 

підтримання гендерної рівності,  а також притягнення до юридичної 

відповідальності за порушення законодавства про соціальний захист жінок. 

У національній практиці використовується підхід, за якого створюються 

спеціальні підрозділи в межах органів державної влади, що здійснюють 

соціальний захист саме жінок. Їх неефективність можна пояснити 

відсутністю самостійних завдань та мети, неналежного фінансування з 

боку держави та недостатнім рівнем співпраці із громадськими 

організаціями, довіра до яких серед жінок значно більша.  

Отже, для вирішення наведених практичних проблем соціального 

захисту жінок в Україн необхідною, у першу чергу, ратифікувати 

вищенаведені конвенції, що сприятиме більшому наближенню 

національного законодавства до європейських стандартів, а отже, й 

відповідатиме цілі щодо євроінтеграції. Водночас варто внести цілий ряд 

змін до трудового законодавства, які покращуватимуть стан соціального 

забезпечення при настанні відповідного соціального ризику. Так, главу 1 

Кодексу законів про працю [32] необхідно доповнити ст. 3-1  наступного 

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

розміщення виробництва чи інших територій власника підприємства, 

установи, організації, є оплачуваною та  здійснюється відповідно до 

вказівок роботодавця. На віддалену працю поширюється дія усіх норм 

права, що визначені даним Кодексом. Особливі вимоги до віддаленої праці 

визначені Порядком, що встановлюється Кабінетом Міністрів». Крім того, 

варто доповнити КЗпП України [32] ще й ст. 3-2, у якій буде визначено, що 

«домашня праця – це  праця, яка здійснюється у домашньому господарстві 
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або ж для підтримання домашнього господарства та виконується в межах 

трудових відносин постійно і на професійній основі. На домашню працю 

поширюється дія усіх норм права, що визначенні даним Кодексом. 

Особливі вимоги до домашньої праці визначені Порядком, що 

встановлюється Кабінетом Міністрів». Уточнення щодо поширення дії 

норм Кодексу зроблено для включення таких видів роботи до загального 

механізму реалізації трудових прав, а отже, й поширення на них 

соціальних гарантій. Для жінок це означатиме неможливість роботи у 

нічний час, право на відпустки по догляду за дитиною та створення 

комфортних умов для догляду за дитиною на робочому місці.  Обов’язок 

Кабінету Міністрів пояснюється потребою окремого урегулювання 

бюрократичних моментів щодо форм наказів, звітностей, які допоможуть 

краще контролювати дотримання законодавчих вимог роботодавцем. 

Також для вирішення проблеми повільної імплементації міжнародних 

норм необхідно створити спеціальний орган, діяльність якого буде 

регулюватись постановою Кабінету Міністрів «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, пов’язаних із реалізацією 

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 стосовно 

запровадження 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». Звісно, наведений перелік не є вичерпним та має 
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бути доповнений більш чіткими повноваженнями, однак він і так визначає 

ключові напрями діяльності. Повноваження даного органу не є тотожними 

повноваженням інших органів, що забезпечується шляхом суб’єктної 

спрямованості та необмеженості у видах соціальної допомоги, які 

надаються іншими державними органами (допомога по безробіттю, 

виплата пенсій тощо). У даному випадку соціальна допомога може мати 

разовий або тимчасовий характер та призначатися залежно від конкретної 

ситуації. Крім того, право на звернення до правоохоронних органів та 

контроль за його розглядом сприятиме підвищенню ефективності 

реалізації соціального захисту жінок, оскільки до цього жінці складно було 

самостійно розібратись у порядку захисту своїх прав при настанні 

соціального ризику чи порушенні її прав. Обов’язок співпраці із 

громадськими формуваннями виступає засобом контролю діяльності 

Служби із соціального захисту жінок, адже така співпраця повинна 

здійснюватися на основах гласності, прозорості і конфіденційності щодо 

захисту конкретної жінки. 

До теоретичних проблем соціального захисту жінок можливо віднести 

й використання неактуальних методів забезпечення рівності. Сутність 

неактуальності полягає у застосуванні тих методів, що не відповідають 

ринковим умовам та стають перешкодою для працевлаштування жінок, а 

також збільшують кількість соціальних ризиків. У даному контексті 

Ю.В. Афанасьєва зазначає, що «у законодавстві щодо зайнятості ті норми, 

на підставі яких відбувається працевлаштування жінок та молоді від 14 

років, не можуть забезпечити їх соціальний захист, що полягає у 

неможливості гарантувати працевлаштування у дійсно 

конкурентоспроможній ніші. Також проблемним є відсутність захисту 

принципу рівності для чоловіків, які самостійно виховують дитину. 

Законодавство не містить заохочень для чоловіків щодо участі в сімейному 

житті, що знижує їх мотивованість та одночасно викликає збільшення 

кількості одиноких матерів» [317, с. 251].  
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Аналізуючи дане твердження, виділимо проблему збалансування 

сімейних та трудових обов’язків і проблему працевлаштування, а також 

проблему настання соціальних ризиків догляду за дитиною самостійно, 

зменшення рівня оплати, неможливості знайти роботу самостійно. 

Проводячи ж аналіз законодавства щодо перелічених аспектів соціального 

захисту жінки, можемо помітити, що спільним для них є використання 

заборон для роботодавців, а також покладання на роботодавців обов’язку 

щодо соціального забезпечення жінки після настання соціального ризику. 

Щодо заборон, то їх наявність визначає пасивність участі роботодавця в 

підтриманні стабільного соціального стану жінки, а отже, й неможливість 

вплинути на виникнення соціального ризику, вчинення дій щодо його 

попередження. Відповідно, вирішенням слугуватиме закріплення за 

роботодавцем активних обов’язків щодо соціального захисту. Такі активні 

обов’язки повинні полягати не лише у звітуванні, але й інформуванні 

жінок на підприємстві щодо їх прав, розгляді скарг, які виникають під час 

виконання трудових обов’язків та пов’язані із перешкоджання такому 

через гендерні стереотипи.  Зобов’язання роботодавця щодо матеріального 

забезпечення жінки розкривається як через оплату часу відпустки у зв’язку 

та вагітністю пологами, так і через  здійснення від імені працівника внесків 

до страхових фондів. Як наслідок, для роботодавця більш економічно 

вигідним буде або ж вибір тих працівників,  ймовірність виплати 

додаткових коштів яким є меншою, або ж неофіційне працевлаштування, а 

отже, й повна соціальна незахищеність жінки.  

Окремо слід виділити проблему відсутності мотивації чоловіків до 

виконання сімейних обов’язків та використання декретної відпустки. З 

цього приводу правильним видається зауваження Л.А. Пірог стосовно 

того, що порушеним є гендерний підхід, за якого «дотримується принцип 

соціальної справедливості й рівності у доступі до ресурсів і самореалізації; 

він не може бути виражений винятково у трудових відносинах, але 
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стосується охорони здоров’я, дотримання інших прав жінки, освітнього 

рівня жінки» [318, с. 127].  

Використання гендерного підходу вказує на необхідність не лише 

надання жінкам тих же прав, що й чоловікам, але й залучення чоловіків до 

виконання тих функцій, які стереотипно вважаються жіночими. 

Наприклад, це може стосуватись використання відпусток та лікарняних 

чоловіком для догляду за дитиною, виконання домашньої роботи. Крім 

того, гендерний підхід полягає у забороні дискримінації, у тому числі й 

позитивної,  а отже, повинні існувати норми, що визначають чіткий 

розподіл жінок та чоловіків на різних посадах, визначають їх право на 

рівну оплату праці, охорону праці та підвищення кваліфікації та на посаді.  

Таким чином, проблема соціального захисту щодо використання 

неактуальних методів забезпечення рівності може бути вирішена шляхом 

заміни жорстких засобів забезпечення заохоченнями та рекомендаціями. 

Також необхідним є й використання гендерного підходу у соціальному та 

трудовому законодавстві, що попереджуватиме настання тих соціальних 

ризиків, які є відворотними. Відповідно, варто удосконалити Закон 

України «Про оплату праці» [100], який не містить жодних вказівок на 

вимогу рівної оплати праці для жінок та чоловіків. З цією метою слід 

доповнити вказаний Закон 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 і компенсації з його боку суми, 

що становить різницю між заробітною платою чоловіка та жінки, які 

однаково відповідають вищенаведеним критеріям». Стан матеріального 

забезпечення жінки впливає на її можливість підтримувати належний стан 

свого здоров’я, гідний рівень життя, а також доглядати за дитиною. Саме 
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тому наявність у роботодавця обов’язку щодо гарантування рівності 

оплати праці жінок та чоловіків дозволить зменшити важкість отримання 

справедливої заробітної плати для жінок.  

Також необхідно удосконалити норми загального інституту 

запобіганню дискримінації шляхом доповнення ст. 2-1 КЗпП України [32] 

ч. 2 наступного змісту: «Заборона дискримінації стосується, зокрема: 

працевлаштування, надання премій та інших видів заохочення, покарання 

та звільнення, підвищення на посаді та обрання для підвищення 

кваліфікації. Такий перелік не є вичерпним». Дане уточнення пов’язане із 

поширенням заборони не лише на відносини щодо прийняття на роботу та 

припинення трудових відносин, але й усіх аспектів трудового життя, що 

можуть викликати соціальний ризик та спричинити негативні наслідки для 

жінки. Застереження стосовно невичерпності зроблено для того. щоб 

підкреслити всеохоплюваність заборони дискримінації та неможливості її 

порушити без наступного притягнення до юридичної відповідальності. 

У  даному контексті варто й дещо видозмінити правове регулювання 

права на відпустку по догляду за дитиною. Так, слід доповнити ч. 3 ст. 18 

Закону України «Про відпустки» положенням щодо можливості 

реалізувати відпустку по догляду за дитиною іншими родичами, окрім 

самої жінки [40], виклавши її у наступній редакції: «Відпустка по догляду 

за дитиною повинна бути використана батьком дитини чи іншим із 

прийомних батьків строком не менше, ніж один рік». Визначене уточнення 

не просто гарантує допомогу з боку іншого з подружжя у виконанні 

сімейних та батьківських обов’язків, а й зменшує для роботодавця різницю 

між чоловіками та жінками під час працевлаштування, адже у декретну 

відпустку тепер можуть виходити працівники незалежно від статі. Крім 

того, гарантується й дотримання принципу рівності, оскільки на чоловіка 

зменшується тиск у випадку обрання ним варіанту догляду за дитиною, а 

отже, й змінюється соціальне сприйняття серед суспільства загалом. Це 
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мінімізуватиме ймовірність настання соціального ризику для жінки через 

умисел третіх осіб. 

Ще однією практичною проблемою соціального захисту жінок є 

відсутність достатніх засобів захисту у випадку порушення їх соціальних 

прав. Особливо небезпечною така ситуація стає після виникнення 

соціального ризику, адже затягування звернення за захистом та ускладнена 

процедура такого захисту призводить до збільшення розміру шкоди для 

жінки. На необхідність окремої системи захисту права на соціальний 

захист правильно  вказує Л.А. Пірог, звертаючи увагу на те, що «жінки 

недостатньо представлені у публічних органах влади. Через причини 

гендерної нерівності жінки є представником бідніших груп суспільства. 

Жінки на своєму шляху мають більше перешкод на ринку праці, щодо 

підвищення рівня заробітної плати. Водночас саме жінки переважають на 

неофіційному ринку, що породжує проблему із отриманням кредиту, 

медичного страхування, належної пенсії» [318, с. 126].  

Аналізуючи сучасне національне законодавство, можливо помітити, 

що визначені у ньому засоби загального соціального захисту мають 

винятково судовий або адміністративний характер, проте вирішення 

питань щодо звільнення, дискримінації, домагань на роботі має бути 

забезпечене і за допомогою примирних процедур. Це обґрунтовується 

можливим погіршенням не лише відносин жінки із конкретним 

роботодавцем, але й наступною шкодою для її ділової репутації та 

неможливістю знайти нову роботу, що призведе до більш тривалого 

періоду безробіття. 

Найбільш проблемним аспектом захисту права на соціальний захист 

жінок можна вважати відсутність юридичної відповідальності за кожен вид 

порушення соціального права. Так, відповідно до ч. 4 ст. 11  Закону 

України «Про зайнятість населення» притягнення до юридичної 

відповідальності за розміщення оголошення про найм, яке має ознаки 
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дискримінації, відбувається відповідно до Закону України «Про рекламу» 

[41].  

Посилання на інше законодавство, яке до того ж має 

неадміністративний характер та не встановлює прямої юридичної 

відповідальності, погіршує розуміння процесу захисту у жінки,  а отже, 

зменшує її бажання звертатись за захистом, що сприяє поширенню 

практики дискримінації серед роботодавців. Аналізуючи Закон України 

«Про рекламу» [319], можемо помітити, що його норми щодо юридичної 

відповідальності мають відсильний характер, а суб’єкт відповідальності не 

завжди є роботодавцем. Крім того, надмірна кількість органів державної 

влади, які розглядають порушення у рекламі, унеможливлює самостійне 

звернення жінки за захистом, а отже, й передбачає додаткові витрати на 

професійну допомогу.  

Аналізуючи Кодекс України про адміністративні правопорушення у 

частині соціального захисту (статті 165-1, 165-3-165-6 [304]), можна дійти 

висновку, що така юридична відповідальність має винятково характер 

покарання, тому фактично не впливає не стан соціального захисту жінки. 

Крім того, можливість притягнення до такої юридичної відповідальності 

може оскаржуватись у суді, що лише затягує процес захисту. У даному 

випадку більш доречним був би розподіл проваджень щодо відшкодування 

для жінки та повернення її у попередній правовий стан, якщо це можливо, 

та, власне, покарання у вигляді штрафу, що надходить державі. Досить 

спірним є існування штрафу як такого, адже він виступає лише 

інструментом покарання, у соціальному ж захисті важливе матеріальне 

забезпечення та соціальний захист жінки. Таким чином, можемо 

констатувати, що завдяки реалізації визначеної у КУпАП юридичної 

відповідальності самі завдання захисту права на соціальний захист жінки 

не досягаються, а принцип соціальної справедливості порушується.  

Тому для розв’язання проблеми відсутності достатніх засобів захисту 

права на соціальний захист жінки слід доповнити Кодекс законів про 
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працю новою ст. 222-1 [32], яка має бути викладена у такі редакції: 

«Обов’язок доведення відсутності вини в індивідуальних трудових спорах 

щодо порушення заборони дискримінації лежить на роботодавцеві». Така 

норма відповідає європейській практиці та відображає справедливість 

судового процесу та можливість захисту своїх прав жінкою. Так, саме 

роботодавець може надати докази щодо низької результативності праці 

жінки або ж потреби у скороченні, які підтверджуватимуть відсутність 

дискримінаційних суджень під час процесу звільнення, або ж вказати на 

критерії вибору особи на вільну вакансію. Такі дані є недоступними для 

жінки,  а отже, у неї менше можливостей для доведення своєї позиції у 

суді. Крім того, саме для жінки настав соціальний ризик безробіття, а тому 

одним із заходів соціальної допомоги і є  усунення потреби в активному 

захисті її власного права.  

Деяких видозмін повинні зазнати й норми права щодо 

адміністративної юридичної відповідальності стосовно соціального 

захисту, а саме статті           165-3, 165-4 та 165-5 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення [304], які мають бути доповнені 

частиною 3 такого змісту: «Особа, що вчинила дії, передбачені ч. 1 чи ч. 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». Уточнення щодо розміру компенсації 

здійснено для неможливості неправомірного зменшення розміру 

компенсації, а також з метою можливого включення коштів, що 

компенсують моральну шкоду, яка є більш значною саме для жінки, 

враховуючи загальний стан більшої ймовірності порушення її соціальних 

прав та соціальної незахищеності.  Таким чином, запропоновані зміни 

дозволять зменшити навантаження на жінку щодо захисту її соціальних 

прав у момент настання соціального ризику, а також негативні наслідки 

бажання захистити свої права, такі як наступні утиски на роботі, 

погіршення відносин із членами трудового колективу тощо. 
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До теоретичних проблем соціального захисту жінок можливо віднести 

й відсутність наукового опрацювання поняття харасменту на робочому 

місці. Дану проблему варто розглядати у двох напрямах: щодо 

ототожнення харасменту з сексуальним домаганням або мобінгом; щодо 

загального розуміння даного поняття. Так, досліджуючи історичний шлях 

правового регулювання заборони харасменту в Україні, С.І. Поляруш 

звертається саме до аналізу поняття «захист від сексуальних домагань» 

[320, с. 164].  

Таке тлумачення дещо видозмінює саму сутність харасменту, що 

полягає у діях, спрямованих на дискримінацію та погіршення становища, 

виходячи із статі особи. Варто наголосити, що зведення харасменту 

винятково до дій, які виражаються у словесних та фізичних закликах та 

примушуванні до вступу у сексуальний контакт або ж загалом мають 

сексуальний характер на робочому місці, призведе до зміни й поняття 

комфортних та безпечних для життя і  здоров’я умов праці. Саме в 

контексті останнього харасмент пов’язаний із завданням шкоди фізичному 

здоров’ю, психологічному здоров’ю, у тому числі й жінки, а також шкоди 

її діловій репутації та виконанню трудових обов’язків. Таким чином, більш 

відповідним, однак досі не тотожним запозиченому поняттю харасменту, 

можливо вважати саме гендерне домагання, тобто таке, яке здійснюється, 

виходячи із статі працівника, та може проявлятися не лише у сексуальних 

діях, але й мобінгу або в інших системних чи періодичних діях, які 

спричиняють дискомфорт для особи протилежної статі.  

В.А. Оверчук визначаючи проблеми у правовому регулюванні 

харасменту, вказує на те, що  «законопроекти щодо мобінгу та булінгу 

мають винятково каральний характер. Проте більш доречним було б 

ведення «карт мобінгу» щодо класифікації та виявлення варіацій 

протиправної поведінки» [321, с. 140].  

Проблемним аспектом можливо вважати відсутність достатнього 

наукового підґрунтя для розуміння того, які ж дії є мобінгом, а які дії 
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можливо вважати винятково харасментом, оскільки вони не охоплюються 

іншими поняттями. Без попереднього наукового опрацювання даних 

понять можуть  виникати ситуації безпідставних звинувачень з боку 

працівників, не неправомірних застосувань покарань до роботодавців або 

ж зловживання правом та зміни тлумачення поведінки залежно від 

корупційних відносин між сторонами спору. Для соціального захисту 

жінки така ситуація є недопустимою, оскільки викликатиме ризик 

неможливості захисту власних соціальних прав, а також матиме 

негативний вплив на її умови праці аж до звільнення та спричинятиме 

відмови у наступному працевлаштуванні.  

Звертаючись до іноземних джерел, зазначимо, що Європейською 

комісією виділяються такі дії, які відповідають визначенню харасменту: 

«шантаж на основі гендеру осіб, які також ж рангу як і особа, що 

шантажує, або нижче; незаохочувана поведінка сексуального характеру, 

яка впливає на робочу атмосферу, що включає: зауваження щодо статі, 

зовнішнього вигляду, жарти сексуального змісту, перегляд порнографії або 

еротичних фото, незалежно від того, чи присутній хтось у кімнаті в 

конкретний момент; словесні зауваження щодо приналежності до певної 

статі; поведінка, яка підкреслює різницю між статями, особливо 

сексистські зауваження, доторки та погляди сексуального характеру; 

поведінка, спрямована на висміювання чи приниження особи іншої статті 

незалежно від наявності сексуального контексту чи підтексту» [322, с. 

188].  

Аналізуючи наведений перелік дій, можемо дійти висновку, що метою 

харасменту є створення нестерпних умов праці. Крім того, особливостями 

харасменту можливо вважати те, що він здійснюється завжди по 

відношенню до протилежної статі, що і є джерелом його несприйняття. 

Для здійснення харасменту неважлива публічність або ж конфіденційність 

принизливих дій, адже основним є його вплив на самого працівника, а не 
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на інших членів трудового колективу, що й відрізняє його від мобінгу, 

булінгу та босингу. 

Отже, на основі проведеного дослідження можна дійти висновку, що 

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 не є необхідними для виконання трудових обов’язків, як сексуального, 

так і асексуального характеру, що здійснюються з метою погіршення або 

унеможливлення реалізації таким працівником права на комфортні та 

безпечні умови праці. Надане визначення відображає основні відмінності 

харасменту від суміжних понять, пов’язаних із психологічним тиском, а 

також визначає його особливості в межах трудових відносин. Вказівка на 

цілеспрямоване діяння зроблена для підкреслення необов’язкової активної 

діяльності з боку особи, яка здійснює харасмент, адже він може полягати й 

у спеціальному ігноруванні або недопомозі особи. Висвітлена мета щодо 

перешкоджання реалізації права на безпечні умови праці вказує на 

протиправний характер цього діяння. У контексті соціального захисту 

жінок наведене тлумачення дозволить більш глибоко оцінювати поведінку 

роботодавців та слугуватиме орієнтиром для доведення факту порушення 

соціального права жінки у суді.  

Ще однією теоретичною проблемою соціального захисту жінок 

можливо вважати несистематизованість критеріїв дискримінації за 

ознакою статі. Унаслідок такої ситуації змінюється й розуміння права на 

захист жінок, що обмежується можливістю звернення до суду лише у тих 

випадках, які прямо передбачені у законодавстві. Крім того, відсутність 

таких критеріїв або ж лише частковий їх опис у наукових роботах не дають 

можливості й надалі правильно тлумачити норми права та співставляти їх 

із життєвими подіями, що становлять загрозу для стабільного втілення 
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соціальних прав жінкою. Сутність же науково-теоретичних проблемних 

аспектів, пов’язаних із відсутністю критеріїв дискримінації за ознакою 

статі, полягає у безсистемності проведення дослідження принципів 

рівності та соціальної справедливості, неможливості здійснення 

всеохоплюючого аналізу стану соціального захисту жінок на виробництві 

та в інших сферах життя, а отже, й неповноцінності запропонованих 

варіантів розвитку.  

На сьогодні у законодавстві визначено лише форми дискримінації, 

зокрева такі: «пряма; непряма; утиск; пособництво у дискримінації» [167]. 

Критерієм дискримінації можливо вважати винятково діяльність щодо 

утиску, яка полягає у зменшенні трудових або інших соціальних прав 

жінки. Водночас пряма та непряма дискримінація може мати різні форми 

вияву, а отже, потрібно визначити більше їх відмінних рис, які 

відповідають реальній діяльності. Досліджуючи таке питання, Р.Я. 

Мандель виділяє такі ознаки: «відмінність ставлення; протиправність; 

відсутність логічного обґрунтування діяльності; негативний характер такої 

діяльності; мета – посягання на рівність» [323, с. 23].  

Слід уточнити, що характер діяльності може мати не лише 

негативний, але й нейтральний по своїй суті характер, однак спрямований 

на виникнення негативних наслідків, наприклад, ненадання професійної 

інформації або ігнорування результатів праці жінки. Щодо відсутності 

логічного обґрунтування, то більш доцільним є саме звернення уваги на 

можливість альтернативної діяльності для досягнення аналогічного 

результату, адже, посилаючись на логічні обґрунтування, можливо 

приховати мотиви звільнення чи непрацевлаштування через приналежність 

до певної статі. 

У своєму дослідженні маркерів дискримінаційної поведінки на 

робочому місці Дж. Бр. Макмет відносить до них наступні: «відсутність 

різноманітності серед членів трудового колективу; нетипові питання під 

час співбесіди; недоречність жартів; висока змінність кадрів; наявність 
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незмінних ролей у трудовому колективі й після зміни посад; відмова у 

підвищенні; неможливість спілкування безпосередньо із керівництвом; 

фаворитизм» [324].  

Аналізуючи такий перелік, дійдемо висновку, що критерії мають 

порівняльний характер, тому за їх допомогою неможливо оцінити 

конкретну ситуацію трудових відносин із жінкою. Крім того, окремі із них, 

такі як фаворитизм або нетиповість питань на співбесіді, мають оціночний 

характер, а отже, потребують обов’язкового залучення судових органів та 

доказів для доведення, що буде ускладненим в умовах національної 

правової системи.  

Вчені університету «Bowling Geen State» зазначають, що для 

виявлення дискримінації необхідно дати відповідь на такі питання: «Чи 

відносяться до жінки по-іншому, ніж до чоловіків? Чи отримує особа іншої 

статі більше привілеїв при однакових посадах, категоріях, трудових 

обов’язках? Чи відсутня легальна та недискримінаційна причина, що 

робить гірше ставлення до жінки на роботі обґрунтованим?» [325]. 

Останнє питання потребує уточнення, адже гірше ставлення може 

винятково проявлятись у ненаданні премій або підвищення по роботі через 

неякісне виконання роботи чи неможливість виконувати більший обсяг 

роботи. Також відношення до жінок може мати й ознаки позитивної 

дискримінації, такі як дотримання норм працевлаштування чи обов’язок 

надати відпустку, а тому не буде правопорушенням.  

Отже, можна резюмувати, що залежно від поведінки суб’єктів 

суспільних відносин щодо соціального захисту жінок критеріями 

дискримінації за ознакою статі є наступні: 

1) протиправність, тобто діяльність особи, яка незалежно від її 

пасивного або ж активного характеру завжди призводить до створення 

перешкод у реалізації соціальних прав жінки. Протиправний характер 

може бути властивий як конкретній дії (відмова у працевлаштуванні або ж 

у наданні освіти), так і сукупності дій, кожна із яких окремо може не 
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призвести до негативного наслідку, такого як надання права на 

оздоровлення не жінці чи преміювання інших осіб; 

2) виняткова системність, яка розкривається через поведінку 

особи, що здійснює дискримінацію щодо жінок, відмінну від тієї, яка 

проводиться нею стосовно чоловіків. Відповідно, жінка перебуває у 

виняткових умовах, за яких реалізація соціальних прав є неможливою або 

ускладненою. Системність же проявляється у виявленні аналогічної 

винятковості щодо усіх осіб жіночої статі, а не лише однієї. Крім того, 

системність полягає у дискримінації жінок у всіх соціальних сферах, які не 

відповідають гендерним стереотипам. 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 з окремим працівником щодо просування його по 

кар’єрних сходинках. Тобто, не дивлячись на протиправний характер такої 

діяльності, останній випадок ознак дискримінації не містить; 

3)  цільова необґрунтованість та наявність альтернативи, які є 

взаємозалежними. Так, обґрунтування відсутності дискримінації, особливо 

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

відносинах, де жінку можуть не прийняти на роботу через недостатню 

кваліфікацію або невідповідність цільовим орієнтирам компанії.   Саме у 

даному випадку наступним варто визначити питання альтернативи та 

відповідності таким 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. Наприклад, запитання до жінки на співбесіді 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.  
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Також до теоретичних проблем соціального захисту жінок можливо 

віднести невизначення цілей позадержавних організацій у підтриманні 

такого захисту та попередження соціальних ризиків. Так, зрозумілою є 

роль держави у встановленні правового регулювання соціального захисту 

жінок та підтриманні тих його функцій, що не можуть бути реалізовані в 

межах приватних ініціатив, таких як виплата пенсії, соціальної допомоги 

по безробіттю тощо. Хоча іноземний досвід навіть стосовно останніх 

випадків свідчить про можливість застосування приватних страхових 

фондів, як це зроблено в США [326] або ж Іспанії [327]. Але реалізація 

законодавчих норм, їх ефективність у значній мірі залежить від того, як 

вони усвідомлюються суспільством загалом та чи схвалює воно їх 

реалізацію, що особливо стосується права на захист, права на декретну 

відпустку для чоловіків, які безпосередньо впливають на можливість 

організації соціального захисту жінок. Відповідно, діяльність 

позадержавних організацій, громадських формувань чи професійних 

спілок, яка проводиться з метою інформування та підвищення 

правосвідомості усіх членів суспільства щодо необхідності дотримання 

принципів рівності та заборони дискримінації, варіантів поведінки, які 

зменшують імовірність настання соціальних ризиків для жінок, зменшення 

впливу гендерних стереотипів на розвиток суспільства, допоможе змінити 

та попередити погіршення ситуації із соціальним захистом жінок. 

Водночас, досліджуючи роботи науковців, які визначали способи 

забезпечення соціального захисту на національному рівні [328], [329], 

[330],  можемо помітити, що позаурядові організації розцінюються як такі, 

що мають лише другорядне значення у державній діяльності щодо надання 

соціальної допомоги. Наслідком такої ситуації є відсутність висвітлення 

усіх можливостей позадержавних організацій у контексті соціального 

захисту жінок та відсутність зміщення акценту у дослідженнях з 

подолання наслідків соціального ризику для жінок на профілактику їх 

виникнення.  
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Отже, цілями позадержавних організацій, які здійснюють діяльність 

щодо соціального захисту жінок є наступні: 

1) зміна суспільного розуміння, що відбувається завдяки проведенню 

інформаційно-роз’яснювальних робіт серед різних груп населення. Це 

може стосуватись 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 проводитись 

на основах конфіденційності та толерантності. Щодо правової допомоги 

для жінок, то вона може стосуватись захисту у трудових відносинах або ж 

координації спілкування із правоохоронними органами стосовно протидії 

домашньому насиллю. Соціальна ж роль полягає у створенні довірливих 

відносин із жінкою, завдяки яким можливо надавати психологічну 

допомогу, виявляти у майбутньому проблемні моменти у суспільних 

відносинах та швидко 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 низькою, 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 дістають 

змогу забезпечити актуальний соціальний захист жінок. 

Отже, на основі проведеного дослідження можна дійти висновку, що 

практичні та теоретичні проблеми соціального захисту пов’язані між 

собою, а їх виникнення має спільні причини. Це, у першу чергу, стосується 

низької суспільної зацікавленості у вирішенні проблем соціального 
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захисту жінок, що  спричиняє постійні порушення на практичному рівні та 

відсутність достатніх наукових напрацювань на теоретичному. Проведене 

дослідження проілюструвало гостру потребу у використанні напрацювань 

іноземних науковців та міжнародного законодавства для вирішення 

наявних національних проблем у соціальному захисті жінок. Слід 

наголосити, що удосконалення стану соціального захисту жінок є 

можливим лише за умови заохочення з боку держави до розвитку 

приватних ініціатив, що стосується як громадської діяльності, так і 

страхування та створення спеціальних фондів, які допоможуть 

підтримувати жінку після настання соціального ризику у разі її 

неофіційного працевлаштування або виконання домашніх обов’язків. 

Також обов’язковою є імплементація міжнародних та європейських норм, 

що дозволить відтворити у законодавстві  та забезпечити реалізацію 

реальних інтересів жінки щодо її соціального захисту. 

 

5.2 Позитивний зарубіжний досвід правового регулювання 

соціального захисту жінок: напрями запозичення у національне 

соціальне  законодавство 

 

Інститут соціального захисту жінок розвивається разом із змінами у 

суспільстві. Для ефективного реформування законодавства щодо 

соціального захисту жінок необхідним є урахування тенденцій розвитку не 

лише українського суспільства, але й міжнародної та європейської 

спільноти. Проблемним аспектом слід виділити недоцільність та фактичну 

неможливість постійної зміни соціального законодавства відповідно до 

останніх трансформацій у суспільстві, а отже, варто шукати шлях 

удосконалення законодавства, який би відповідав принципам як прозорості 

та гнучкості, так і соціальної справедливості та стабільності. Відсутність 

власного позитивного досвіду в Україні пояснюється тривалою залежністю 

соціального захисту жінок винятково від забезпечення з боку держави, що 
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було можливим через застосування планових засобів управління 

підприємницькою діяльністю, однак в умовах ринку слід використовувати 

більш спеціальні методи правового регулювання. Саме тому необхідно 

проаналізувати іноземне соціальне законодавство щодо соціального 

захисту жінок, який дозволить виявити шляхи вирішення наведених 

проблем іншими державами та дослідити можливість їх використання у 

національній практиці.  

Дослідження позитивного досвіду іноземних держав щодо 

соціального захисту жінок спрямоване як на виявлення спільних тенденцій 

у правовому регулюванні, що означатиме обов’язковість впровадження у 

національному законодавстві, так і на виявлення особливостей 

конкретного законодавства. В останньому випадку необхідним є аналіз 

стосовно можливості адаптації норм права до українських нормативно-

правових актів та його дієвості в межах українського суспільства. Варто 

наголосити, що  правове регулювання у кожній державі має різний рівень 

деталізації, використання загальних та оціночних термінів. Водночас 

соціальний захист жінок в Україні потребує постійної конкретизації та 

чіткості формулювань, а тому обов’язковою під час виділення шляхів 

запозичення є вказівка на шлях трансформації певної норми права та 

висвітлення її ролі у механізмі втілення соціальних прав жінкою, захисті 

від соціальних ризиків та захисті й відновленні її порушених соціальних 

прав. 

Питання позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання 

соціального захисту жінок та напрямів запозичення у національне 

соціальне законодавство охоплює велику кількість країн, а тому й досі є 

малодослідженими. Проте вклад у загальне дослідження іноземного 

соціального законодавства здійснили такі науковці, як К.П. Бондарчук 

[331], А.О. Бубнов, О.А. Войтенко [332], С.М. Дідик [333], К.В. Дубич 

[334], В.О. Закриницька  [335], В.М. Лисогор, А.В. Мерзляк [336]. 

Практику правового регулювання захисту прав жінок в іноземних 
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державах висвітлювали у роботах такі вчені:  С.М. Бреус [337], А.А. Герц 

[338], А.А. Гузій [339], А.К. Дерев’янко, А.Я. Добрянський [340], Д.С. 

Кондрацька, В.Л. Костюк [341], Н.В. Філіпова [342], І.Б. Чичкало-

Кондрацька [343]. Дослідження позитивного досвіду соціального захисту 

жінок також здійснювали такі науковці, як-от: А.О. Більцан [344], Р.В. 

Греба [345], Т.В. Козак [346], Л.Ю. Малюга [347], Т.В. Салькова [348].  

Швеція розпочала вдосконалення інституту соціального захисту жінок 

ще у минулому столітті [349], що свідчить про тривалу практику 

запровадження та вдосконалення різних підходів до правового 

регулювання. Крім того, у Швеції вдало поєднані національні традиції із 

європейськими стандартами, що може слугувати прикладом для 

відповідного запозичення в українське законодавства. Варто наголосити, 

що законодавство Швеції щодо соціального захисту жінок включає велику 

кількість нормативно-правових актів, які пов’язані не лише із захистом від 

соціального ризику, але й загальним створенням умов для уникнення його 

настання. Так, відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону Швеції «Про рівність» 

«результати роботи є еквівалентними іншим результатам роботи, якщо у 

сукупності ознак вони мають рівну цінність. Оцінювання праці повинно 

здійснюватися із урахуванням критеріїв знань, навичок та 

відповідальності, а також умов праці» [350].  Дана норма спрямована на 

визначення обов’язковості рівної оплати праці для чоловіків та жінок, 

якщо їх вклад або ж рівень посадових обов’язків є однаковим. Соціальний 

захист жінок пов’язаний із матеріальним забезпеченням, а рівна оплата 

праці зменшуватиме потребу у звільненні та пошуку нової роботи із більш 

справедливими умовами праці. Важливим є не просто закріплення 

обов’язку, але й встановлення критеріїв, на основі яких повинно 

прийматись рішення. Включення до них умов праці є гарантією гнучкості 

оцінювання, адже очевидно, що, чим гіршими є умови праці, тим важче 

отримати позитивний та значний результат роботи. Крім того, саме умови 

праці визначають розпорядок дня та кількість часу, яку було приділено 



 

 

311 

роботі, оскільки жінка, що доглядає за дитиною, може виділити менше 

часу для роботи. Відповідно, отримання нею такого ж результату, як і 

особами, що працювали повний робочий день, свідчить про потребу 

однакової оплати праці. Завдяки ж дотриманню даної норми буде 

здійснено захист соціальних прав жінки.  

Відповідно до ст. 4 Закону Швеції «Про рівність» «роботодавець 

приймає міри із урахуванням власних ресурсів щодо створення умов праці, 

які підходять як для чоловіків, так і для жінок. Він зобов’язаний 

полегшувати поєднання батьківських та професійних обов’язків для своїх 

працівників», а в ст. 10 даного Закону зазначено, що «з метою виявлення та 

попередження різниці в оплаті праці роботодавець щорічно аналізує 

різницю в оплаті праці жінок та чоловіків і проводить їх оцінку на предмет 

рівності і розподілу обов’язків та їх еквівалентності» [350]. Таким чином, 

обов’язки роботодавця мають не пасивний характер, а полягають у 

здійсненні конкретних дій щодо виявлення на його підприємстві тих 

напрямів діяльності, де існує дискримінація. У даному випадку важливим є 

зосередження уваги навіть не на комфортності умов виконання праці для 

жінки в конкретний момент, а можливості негативного впливу 

дискримінації на її соціальний стан у майбутньому. Уточнення щодо 

можливостей підприємства здійснено для усунення тиску на роботодавця 

та встановлення неефективних гарантій, які б заохочували до неофіційних 

трудових відносин. Щодо критеріїв рівності, то враховується не лише 

розподіл посад одного рівня, але й еквівалентних посад. Для національної 

практики запровадження даного підходу буде корисним на вседержавному 

рівні, оскільки дозволить аналізувати статистику комплексно і більш 

швидко виявляти проблеми.  Окремо варто розглянути обов’язок щодо 

збалансування трудових та батьківських обов’язків, що зменшує тиск на 

чоловіків стосовно соціального та правового схвалення декретної 

відпустки чи лікарняних та опосередковано урівноважує розподіл 

обов’язків у межах сім’ї. 
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Крім того, Закон Швеції «Про рівність» передбачає й захист жінки від 

домагань у будь-якому вигляді. Так, у ст. 5 даного Закону закріплено 

обов’язок роботодавця «запобігати та припиняти будь-які дії, націлені на 

сексуальні домагання або помсту через відмову у прийнятті таких 

домагань», а у ст. 22 здійснюється деталізація зазначеної норми, зокрема 

зазначається, що «роботодавець не може самостійно застосовувати санкції 

для працівника, що повідомив про сексуальне домагання, відмовив у його 

прийнятті або приймав участь в його розслідуванні, або повідомив про 

недотримання роботодавцем попередньо висвітлених вимог» [350]. 

Розуміння сексуальних домагань або інших видів неправомірної поведінки 

в національному законодавстві відсутнє, що породжує проблему 

незахищеності належних умов праці для жінок. Наслідком такої ситуації є 

збільшення випадків, які сприяють настанню соціального ризику щодо 

отримання травми на виробництві, професійного захворювання або ж 

навіть звільнення. Дана норма містить і окремі гарантії працевлаштування, 

що стосуються неможливості звільнення або будь-якого іншого 

погіршення правового стану жінки або осіб, які здійснюють її захист на 

підприємстві. Проте у національному законодавстві такі норми 

обов’язково мають містити посилання на юридичну відповідальність та 

оперативні засоби захисту, що може включати й аудіо- та відеозаписи, 

оскільки визначені заборони не будуть виконуватись без дієвих засобів 

правового впливу на поведінку членів трудового колективу.  

Ст. 31 Закону Швеції «Про рівність» передбачає запровадження 

посади омбудсмена з питань гендерної рівності, діяльність якого 

спрямована на «покращення рівності в трудовій сфері», а також створення 

«Ради із гендерної рівності». Омбудсмени безпосередньо здійснюють 

«розгляд питань щодо виявлення дискримінації, порушення законодавства 

та встановлення розміру штрафу» [350]. Наявність окремих органів сприяє 

більш якісному розгляду справ із урахуванням особливостей правового 

статусу жінки. Проте у контексті соціального захисту більш доречним 
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було б створення органу, що діє не лише в межах гендерної рівності та 

трудових відносин, але й враховує соціальне забезпечення та співпрацю із 

іншими державними органами. Отже, діяльність омбудсмена повинна 

стосуватись саме захисту жінок, а не встановлення рівності, адже 

соціальний захист жінок є більш наближеним до існуючих на сьогодні 

проблем та може стосуватися й економічних та культурних аспектів 

державного управління і правового регулювання.  

Крім того, ст. 11 Закону Швеції «Про соціальні послуги» до 

компетенції Ради із гендерної рівності віднесено «гарантування стосовно 

отримання підтримки та допомоги жертвою і її родичами. Особливо увагу 

слід звертати на потребу жінки, що стала жертвою знущань з боку 

близьких та родичів, у зміні свого правового, соціального статусу й місця 

проживання» [351]. Тобто діяльність органу не має чіткої спрямованості на 

притягнення до відповідальності, а діє комплексно. Такий підхід дозволяє 

економити державні кошти та краще контролювати внутрішню діяльність 

державного органу щодо її ефективності й правомірності. Слід наголосити 

на розподілі діяльності на підтримку та допомогу. Надання допомоги 

пов’язано із матеріальним забезпеченням, створенням безпечних умов, 

підготовкою іншого місця проживання. Підтримка включає дії, що 

зменшують рівень стресу жінки, вони націлені на лікування фізичних та 

психологічних травм з метою пришвидшення можливості жінки надалі 

реалізувати свої соціальні права.  

Відповідно до ст. 1 Закону Швеції  «Про заборону контактів» 

«заборона на контакт може бути застосована у тих випадках, коли існує 

ризик того, що особа, до якої мають застосувати заборону, здійснить 

правопорушення, буде переслідувати або будь-яким іншим чином 

негативно впливати на особу, на захист якої приймається заборона. Під час 

прийняття рішення обов’язково враховується попереднє вчинення особою, 

до якої мають застосувати заборону, дій, що загрожували життю, 

здоров’ю, свободі або спокою будь-якій іншій особі» [352]. Аналізуючи 
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дану норму, можемо зрозуміти, що заборона наближатись чи взаємодіяти 

іншим чином із жінкою застосовується у випадку великої ймовірності 

завдання їй шкоди з боку іншої особи. У даному випадку важливо, що 

чітка гендерна прив’язка відсутня, а це дозволяє здійснювати захист жінки 

повноцінно. Крім того, захисту сприяє відсутність вказівки на винятково 

сімейні чи трудові відносини, адже вплив на стан соціальної стабільності 

жінки може бути здійснено будь-ким, особливо якщо це стосується жінки, 

яка знаходиться на публічній службі. Щодо обов’язкових критеріїв, то їх 

наявність забезпечує всеохоплюючий аналіз поведінки особи, а не лише 

конкретні відносини із жінкою, насилля у яких поки що не може бути 

доведено. Завдяки цьому відбувається попередження настання соціального 

ризику та завдання шкоди жінці.  

Згідно із ст. 4 Закону Швеції «Про відпустки по догляду за дитиною» 

«працівниця має право на відпустку у зв’язку з народженням дитини 

тривалістю 7 неподільних тижнів до передбачуваного часу пологів та семи 

тижнів після. Два тижні декретної відпустки є обов’язковими як до, так і 

після пологів. Оплата відпустки відбувається окремо та не є тотожною 

виплаті батьківської допомоги» [353]. На відміну від національного 

законодавства, де декретна відпустка є саме гарантованим правом, надання 

декретної відпустки для жінок у Швеції не є варіативним, а надається у 

будь-якому випадку, відрізнятися може лише строк відпустки. Важливо, 

що вона надається як до, так й після пологів, що дозволяє краще 

підготуватися до події та відпочити. Уточнення щодо нетотожності виплат 

здійснено з метою отримання більшої соціальної допомоги жінкою, а 

також розподілу навантаження між роботодавцем, який оплачує відпустку, 

та державою, що надає уже батьківську допомогу.  

На основі проведеного дослідження, можливо резюмувати, що 

законодавству Швеції щодо соціального захисту жінок притаманні такі 

особливості: 
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1) інституційність, яка розкривається через створення окремих 

органів державної влади, діяльність яких спрямована на захист жінок. 

Варто наголосити, що у Швеції існує окреме Міністерство з питань захисту 

жінок, яке координує діяльність щодо інформування та контролю за 

наданням соціальної допомоги жінкам у різних сферах. Завдяки 

інституційності соціальний захист жінок має спеціалізований характер та 

дійсно відображає їх потреби щодо додаткової турботи про дитину, 

потреби в психологічній підтримці та достатньої кількості матеріального 

забезпечення;  

2) безальтернативність у наданні соціального захисту жінці, яка 

полягає у неможливості відмовитися від соціальної допомоги або 

соціальних гарантій, таких як, наприклад, право на відпустку по догляду за 

дитиною. Крім того, саме завдяки безальтернативності визначається й 

обов’язкова участь чоловіка у сімейному житті, що зменшує його переваги 

як працівника для роботодавця та урівнює його у правових можливостях із 

жінкою. Саме безальтернативність є гарантією дієвості соціального 

захисту жінки;  

3) персоналізованість, яка проявляється у формулюванні норм 

права із постійною вказівкою на зобов’язаного суб’єкта щодо дотримання 

заборони або ж реалізації обов’язку. Такий підхід дозволяє як більш чітко 

визначати обов’язки та здійснювати контроль за їх виконанням, так і 

встановлювати винну в порушенні соціальних прав жінки особу, 

виникнення загрози її соціальній безпеці. Завдяки персоналізованості 

норми щодо соціального захисту жінки мають конкретний, а не 

абстрактний та програмний характер, що дає можливість надалі 

створювати відповідні локальні порядки реалізації обов’язків на 

підприємствах та правильно тлумачити призначення норми права.  

Отже, досвід Швеції щодо соціального захисту жінок можливо 

використати у декількох напрямах. У першу чергу, він може стосуватись 

попередження настання різних соціальних ризиків шляхом усунення 



 

 

316 

джерела ризику та, власне, заборони спілкування і наближення до жінки 

осіб, які є загрозою її фізичному та психологічному здоров’ю. 

Національним законодавством у випадку прояву до жінки домашнього 

насилля передбачено застосування обмежувального припису, який не 

дозволяє наближатися до неї або намагатися комунікувати будь-яким 

іншим чином. Аналізуючи такі засіб захисту, можливо дійти висновку, що 

він є досить ефективним для попередження настання соціального ризику, 

що пояснюється тривалістю застосування, постійним контролем з боку 

правоохоронних органів, а також зменшеною можливістю зловживання 

правом, оскільки саме рішення про обмежувальний припис приймає суддя. 

Водночас проблемним аспектом можливо вважати відсутність 

законодавчої вказівки на підстави для прийняття рішення про застосування 

обмежувального припису. Так, відповідно до ч. 3 ст. 26 Закону України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» «рішення щодо 

видачі обмежувального припису або ж відмови у такому приймається, 

виходячи із оцінки ризиків» [166]. Сама ж оцінка ризиків має суб’єктивний 

характер, оскільки до відома суду може бути не надано ключових фактів, 

які засвідчують небезпеку від особи до жінки, що можливо тоді, коли 

інтереси жінки в суді не представляє особа з належною професійною 

кваліфікацією. Наслідком же такої ситуації може стати неприйняття 

рішення про застосування обмежувального припису та створення умов для 

жінки, які передбачають постійну загрозу та стрес, а в окремих випадках 

вимагають переїзду, зміни роботи, що викликає настання соціальних 

ризиків.  

Саме тому варто дещо удосконалити ч. 3 ст. 26 Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» шляхом доповнення 

уже існуючого тексту 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 
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іншого негативного впливу на особу, на захист якої приймається 

обмежувальний припис. Під час оцінки ризиків щодо прийняття рішення 

про видачу обмежувального припису або відмову у цьому обов’язково 

ураховується 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». Зазначене уточнення спрямоване як на 

урегулювання обґрунтованості прийнятого суддею рішення, так і на 

допомогу та роз’яснення жінці та її представникам фактів, які обов’язково 

мають бути повідомлені у суді.  Вказівка на обов’язковість урахування, але 

не на однозначність рішення про видачу припису пов’язана із потребою 

урахування суті правопорушення та усунення можливості зловживань з 

боку жінки як потерпілої сторони.  

Також має бути застосований досвід Швеції щодо запровадження в 

національне законодавство нового інституту заборони сексуального 

домагання. Важливо зобов’язати роботодавця до активних дій щодо 

попередження випадків сексуального домагання до жінки на роботі, а не 

лише формального невизнання даних дій. Саме тому до ст. 140 Кодексу 

законів про працю України [32], яка визначає способи забезпечення 

трудової дисципліни, варто додати нову 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 приймати участь у таких домаганнях».  Дана норма як 

окреслює коло компетенції роботодавця, так і його дії. Завдяки посиланню 

на конкретну особу, яка уповноважена на контроль, можливо потім 

звертатись до суду за захистом та притягненням до відповідальності. Крім 

того, саме конкретика позбавляє норму абстрактного характеру, а отже, й  

робить її  більш ефективною. Водночас необхідно встановити й гарантії 

діяльності роботодавця щодо виконання такого обов’язку, тому варто 

доповнити Кодекс законів про працю [32] новою ст. 152-2, яка належатиме 
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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 приймати 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». Завдяки цьому буде 

унеможливлено виникнення соціальних ризиків для жінки уже після 

захисту своїх прав, таких як звільнення чи переведення, зменшення оплати 

праці. Заборона тиску на комісію по трудових спорах є гарантією її 

об’єктивної діяльності, а неможливість негативного впливу на інших 

працівників, які допомагають протидіяти сексуальним домаганням на 

виробництві, зменшуватиме соціальні ризики для них та збільшуватиме 

кількість підтримки з боку трудового колективу. 

Аналіз законодавства Чехії щодо соціального захисту жінок буде 

корисним в аспекті наближеності законодавств, а тому й більш легким 

запозиченням без потреби у видозміненні структури або ж методів 

правового регулювання. Крім того, схожий історичний шлях України та 

Чехії визначає й актуальність тих проблем та питань, на вирішення яких 

спрямоване законодавство обох країн. Водночас аналіз правового 

регулювання дозволить запозичити лише ті норми, що будуть дієвими в 

межах українського суспільства. У цьому контексті варто звернути увагу 

на ч. 1 ст. 1 Закону Чехії «Про боротьбу із дискримінацією», де визначено, 

що гарантування недискримінації стосується таких питань: «права на 

працевлаштування, у тому числі допомогу від Бюро з праці; права на 

доступ до професії, підприємництва та інших видів діяльності;  права на 

зайнятість та її винагороду; права на соціальне забезпечення; права на 

членство у професійних спілках; права на членство у професійних радах; 
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права на соціальні пільги; права на медичну допомогу; права на освіту; 

права на житло та соціальні послуги. Дані вимоги не стосуються 

правовідносин із громадянами третіх країн або осіб без громадянства, що 

перебувають на території Чехії» [354]. Тобто заборона дискримінації 

стосується не лише трудової діяльності, а й реалізації будь-якого 

соціального права. Уточнення щодо поширення винятково на громадян 

Чехії є доволі спірним, його можливо вважати порушенням не лише 

соціальних прав, але й природних, що закріплені у міжнародних 

нормативно-правових актах та вважаються основою становлення 

демократичного ладу в країні. Зрозумілим є непоширення на не громадян 

Чехії гарантій щодо надання соціальної допомоги або ж соціальних пільг, 

адже це здійснюється за рахунок попередньої сплати податків, чого не 

було зроблено особами без громадянства. Але ненадання права на освіту, 

медичну допомогу або ж працевлаштування жінки за умови наявності у неї 

відповідних рівних кваліфікаційних умов та права на роботу в Чехії може 

трактуватися як дискримінація. Таким чином, відсутність захисту від 

порушення дискримінаційних заборон усіх жінок, а не лише тих, що є 

громадянами, можливо вважати значним порушенням конституційних 

норм у разі запозичення до національного законодавства. Водночас 

уточнення напрямів недискримінації буде позитивним винятково у 

контексті окреслення кола компетенції державного органу, що 

уповноважений на контроль за дотриманням заборон, адже в іншому 

випадку визначені напрями у законодавстві будуть мати лише програмний 

характер.  

Відповідно до п. «а» ч. 7 ст. 109  Закону Чехії «Про страхування по 

хворобі» «жінка має право на виплату компенсації у зв’язку з вагітністю та 

пологами у випадку наявності підтвердження від роботодавця, що така 

жінка була переведена на іншу роботу через неможливість виконання 

попередніх трудових обов’язків у зв’язку з вагітністю, пологами, доглядом 

та дитиною та її годуванням» [355]. Використання терміна «компенсація» 
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передбачає наявність певних порушень або шкідливих наслідків, що не 

може бути застосовано для отримання коштів у зв’язку із вагітністю та 

пологами. Такий підхід закріплює стереотипність бачення ролі жінок і 

розглядає реалізацію ним своїх сімейних прав у контексті завдання шкоди 

підприємству, що є недопустимим для правового регулювання, яке 

здійснюється на основі принципів рівності та соціальної справедливості. 

Щодо самого переведення, то воно у будь-якому випадку має проводитись 

винятково на підставі згоди жінки та надання їх вибору між звільненням та 

переведенням на іншу посаду або ж скороченням робочого дня, яке 

можливо у разі відсутності шкоди для її життя та здоров’я. Автоматичне ж 

переведення є недоречним, оскільки воно відображає волю винятково 

роботодавця. Також спірним можливо вважати потребу у зверненні за 

підтвердженням причини переведення до роботодавця, що може 

ускладнювати його отримання та залучати жінку до корупційних відносин. 

Можливим є варіант попередньої домовленості між керівником та жінкою, 

яка була переведена, щодо розподілу коштів, що слід тлумачити як 

зловживання правом. Розглядаючи надання матеріальної допомоги жінці у 

випадку її переведення на іншу посаду відокремлено, все ж слід відзначити 

її позитивний характер та спрямованість на полегшення процесу 

пристосування жінки до нових трудових обов’язків і їх поєднання із 

сімейними, а отже, й зменшення шансу настання соціального ризику.  

Згідно з ч. 4 ст. 198 Трудового кодексу Чехії, «якщо дитина помирає, 

коли працівник знаходиться у декретній відпустці або відпустці по догляду 

за дитиною, така відпустка продовжується на додаткові два тижні з 

моменту смерті дитини» [356]. На сьогодні національним законодавством 

не врегульовано питання відпустки жінки та й загалом батьків у випадку 

смерті їх дитини. Необхідно наголосити на наданні не лише матеріальної 

допомоги, але й психологічної підтримки у такій ситуації та урахування 

здатності жінки виконувати трудові обов’язки загалом. Продовження 

строку відпустки пов’язано із зміною пріоритетів та фактичною 
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неможливістю перебувати на роботі, а гарантії збереження місця роботи 

підтримує реалізацію сімейних прав та попереджує неправомірне 

звільнення. Варто наголосити на необхідності деталізації у правовому 

регулюванні соціального захисту жінок різних варіацій їх декретної 

відпустки, що стосуються обов’язкового часу відпочинку, права на 

домашню роботу, віддалену роботу або ж відпочинок та допомогу через 

настання несприятливих соціальних ризиків.  

Законодавство Чехії містить окремий Декрет щодо роботи та робочих 

місць, працювати на яких заборонено вагітним жінкам, жінкам, які 

годують дитину, жінкам до кінця 9 місяця після пологів, та умов, у яких 

вони проходять професійну підготовку [357]. Важливість даного 

підзаконного нормативно-правового акта пояснюється неможливістю 

наступного примушення жінки до роботи на таких підприємствах та 

зловживання правами з боку роботодавця і неправомірного тлумачення 

законодавства. Підзаконність визначає й гнучкість зміни та доповнення 

переліку видів робіт, що гарантує урахування нових видів робіт та 

усунення їх небезпеки для жінок. Відмінною рисою можливо вважати 

захист не лише жінок, які мають народити, але й тих, що уже народили, що 

в окремих випадках здійснюється протягом усього часу годування дитини, 

без обмеження такого права чітким строком, що дозволяє повністю 

задовольнити потреби дитини. Умови проходження професійної 

підготовки можуть мати хоч і не постійний, однак негативний вплив, а 

тому підвищення кваліфікації для жінок має здійснюватися в комфортних 

для них умовах та враховувати потреби не лише жінки, але й дитини. 

Встановлення інституту соціального захисту жінки під час проходження 

підвищення кваліфікації в Україні повинно також стосуватись самого 

отримання жінкою права на підвищення своєї кваліфікації, можливості 

відлучитися від дитини на тривалий час або ж створення умов для 

перебування на підвищенні кваліфікації разом із дитиною. Слід 

наголосити, що саме підвищення кваліфікації слугуватиме для жінки 
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конкурентною перевагою після виходу на роботу, а отже, й зменшуватиме 

ризик звільнення, а у разі його настання сприятиме швидшому 

знаходженню нової роботи.  

Ч. 4 ст. 32 Закону Чехії «Про пенсійне забезпечення» визначено, що 

«право на отримання пенсії має жінка, яка особисто доглядає за дитиною 

до її повноліття, але не менше 10 років. Також умови отримання пенсії 

поширюються на жінок, які усиновили дитину, до досягнення нею 9-

річного віку, якщо жінка доглядала за дитиною до досягнення нею 5-

річного віку винятково особисто. Однак умови даної норми перестають 

діяти, якщо жінка відмовилася від дитини до досягнення нею повноліття» 

[358]. Право на пенсію є гарантією соціального захисту жінки після 

досягнення нею пенсійного віку та зменшення можливостей до виконання 

трудових обов’язків. Головним призначенням пенсії є формування 

достатнього матеріального забезпечення особи, коли вона не може 

отримати його самостійно. Вимога щодо попереднього здійснення внесків 

до пенсійного фонду жінкою дещо видозмінює таку ідею, адже відсутність 

можливості факту перебування у трудових відносинах ще не визначає 

відсутність трудового стажу. Варто наголосити, що це стосується не лише  

неофіційного працевлаштування, але й стереотипного розподілу 

соціальних ролей у суспільстві, де жінка виконує домашні обов’язки, які є 

не менш важкими та виснажливими, ніж трудові. Саме тому урахування до 

трудового стажу, який і визначає право на більшу пенсію, також періоду 

догляду за дитиною є гарантією справедливого матеріального 

забезпечення та виконання державою соціального захисту жінки. Щодо 

уточнення про строки догляду за дитиною, то вони зроблені з метою 

урахування праці жінки, яка усиновила дитину, що не завжди відбувається 

одразу після народження. Застереження ж щодо відмови від дитини до 

повноліття вказує на неврахування як трудового стажу неякісного 

виконання материнських обов’язків. Якщо говорити про особистий догляд 

за дитиною, то це уточнення зроблено для уникнення нарахування 
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подвійного стажу у разі, якщо жінка працювала на роботі паралельно із 

доглядом за дитиною, що не охоплюється поняттям домашньої роботи. 

Отже, слід констатувати, що законодавству Чехії щодо соціального 

захисту жінок притаманні такі особливості: 

1) всеохоплюваність, що полягає у поширенні соціального 

захисту жінок не лише на сферу соціального забезпечення та трудових 

відносин. Соціальний захист також гарантує права жінок на освіту та 

медичну допомогу, що без відповідного забезпечення можуть надаватись 

диференційовано та відповідно до суспільних стереотипів. Таким чином, 

всеохоплюваність, у першу чергу, стосується антидискримінаційного 

законодавства та спрямована на унеможливлення погіршення правового 

стану жінки;   

2) заборонний характер, який розкривається через використання 

під час правового регулювання соціального захисту жінок саме заборон як 

основного способу врегулювати суспільні відносини. Заборони можуть 

мати загальний характер, тобто стосуватись усіх сфер соціального захисту. 

Крім того, заборони використовуються для визначення поведінки 

роботодавця або органів державної влади, яка точно є протиправною; 

3) матеріально-підтримуюча спрямованість, тобто рівноцінність 

психологічної підтримки та матеріального забезпечення. Від матеріального 

рівня жінки залежить те, чи зможе вона забезпечити свої природні потреби 

та вільно реалізувати інші соціальні та культурні права. Водночас 

психологічна підтримка визначає здатність жінки бути частиною соціуму, 

без чого ймовірність настання соціального ризику значно збільшується, що 

можливо пояснити нездатністю жінки концентруватись на роботі та 

взаємодії із іншими фізичними особами в умовах отримання 

психологічних травм. 

На основі проведеного дослідження зробимо висновок, що досвід 

Чехії щодо соціального захисту може стати основою для позитивних 

удосконалень національного законодавства. Це стосується, наприклад, 
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покращення пенсійного забезпечення. Сутністю проблеми можливо 

вважати меншу залученість жінок до участі в трудових відносинах, що 

пояснюється потребою у виконанні домашніх обов’язків, догляду за 

дитиною за відсутності допомоги з боку іншого з подружжя. Відповідно, їх 

страховий та трудовий стаж є меншим, що впливає на розмір пенсії. Варто 

наголосити, що національним законодавством встановлений перелік 

періодів, які включаються до страхового стажу та впливають на розмір 

пенсії. Окремі із них, такі як перепідготовка та підвищення кваліфікації, 

отримання допомоги через безробіття, безпосередньо не пов’язані із 

виконання трудових обов’язків та враховують саме загальну зайнятість 

особи або її неможливість перебувати на роботі не за власною волею.  

Таким чином, варто доповнити ч. 1 ст. 24 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [101] пунктом 5, 

який буде містити ще один період, що й включатиметься до страхового 

стажу. Зазначений пункт пропонуємо викласти у наступній редакції: «До 

страхового стажу включається період, у який 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».  Надання тлумачення терміну пов’язується із 

можливістю вільного його трактування, що є недопустимим у межах 

соціального захисту жінок, а тому вказівка на незайнятість та відсутність 

шлюбу, що можуть бути доведені, є критеріями зарахування страхового 

стажу. Крім того, визначення мінімального строку догляду у 8 років 

передбачатиме право на зарахування стажу й для жінок, що всиновили 

дитину. Неякісне ж виконання батьківських обов’язків жінкою та відмова 

від дитини не повинні заохочуватися, а отже, й не враховуються до 

страхового стажу незалежно від часу попереднього догляду.  
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Запозичення досвіду Чехії потребує й урегулювання питання 

соціального захисту жінки під час вагітності та догляду за дитиною. 

Відпустка, право на яку закріплено національним законодавством, 

надається за підтвердження медичним висновком. Проте не враховується 

можливість втрати жінкою дитини, що може зашкодити як її фізичному 

здоров’ю, так і вплинути на психологічний стан та здатність виконувати 

трудові обов’язки відповідально, а це може стати у подальшому загрозою 

безпеці інших членів трудового колективу. Саме тому варто доповнити ст. 

17 Закону України «Про відпустки» [40] новою ч. 3 наступного змісту: 

«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». Надання 

такого терміну пов’язано із відновленням здоров’я жінки та мінімізацією 

ймовірності настання соціальних ризиків, таких як  безробіття чи 

отримання травми. 

Доцільним для аналізу є також і досвід Франції щодо соціального 

захисту жінок, що пояснюється тривалою історією розвитку та 

вдосконалення даного інституту. Крім того, французьке законодавство 

відповідає усім європейським стандартам, а отже, використання у  

національному законодавстві способів та методів соціального захисту, які 

застосовуються у Франції, стане ще одним кроком до євроінтеграції. 

Відповідно до ст. D217-1 Кодексу соціального захисту та сім’ї Франції 

«асоціації, що діють на постійній основі, для надання інформації щодо 

сімейних, соціальних, професійних, економічних, освітніх або медичних 

прав жінки, а також боротьби із гендерними стереотипами мають право на 

отримання державних субсидій. Для даних організацій будь-які юридичні 

консультації у сенсі, що визначені спеціальним законом, є безкоштовними. 

Уся інформація, що надається як юридична консультація даним асоціаціям, 

та інформація, яка надається жінкам і чоловікам такою асоціацією, є 

конфіденційною, якщо вона це здійснюється у формі індивідуальних чи 
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колективних співбесід. Асоціацією повинні бути забезпечені умови для 

дотримання конфіденційності» [359]. Дана норма заохочує приватні 

ініціативи щодо створення громадських організацій, діяльність яких 

спрямована на інформування та надання захисту для жінок. Підтримка 

відбувається за рахунок додаткового фінансування або ж безкоштовної 

реалізації окремих прав, наприклад, стосовно ознайомлення із змінами до 

законодавства та їх розуміння. Діяльність зазначених асоціацій є 

важливою, оскільки вона відображає реальну ситуацію із порушеннями 

прав жінок у суспільстві, а тому вони можуть надавати допомогу без 

зволікань. Важливою гарантією їх діяльності є конфіденційність, оскільки 

звернення можуть бути пов’язані із виявленням правопорушень як самими 

жінками, чиї права було порушено, так і сторонніми особами, 

ідентифікація яких може загрожувати реалізації ними своїх соціальних 

прав або ж навіть життю та здоров’ю. В Україні діяльність громадських 

формувань має різний напрям, однак відсутність заохочень з боку держави 

викликає проблеми щодо можливості ефективно функціонувати та 

налагоджувати дієву комунікацію із органами державної влади та 

місцевого самоврядування, що погіршує швидкість реагування на 

виявлення правопорушення та оперативність надання допомоги жінці. 

Аналізуючи дану норму, можемо дійти висновку, що діяльність асоціації 

не контролюється з боку держави, що гарантує свободу дій та 

варіативність допомоги для жінок, водночас можливість звернення до 

органів публічної влади вказує на співпрацю та комплексність проведених 

дій щодо попередження настання соціальних ризиків.  

Соціальний захист жінок визначається й вимогами щодо рівного 

представлення осіб різних статей у професіях та посадах. Так, відповідно 

до ч. 2 ст. L1142-2 Трудового кодексу Франції «постановою Державної 

Ради визначається (після консультації із підприємцями та організаціями 

роботодавців і працівників) Перелік робочих місць та професій, для яких 

представники однієї та іншої статі мають відповідати певним вимогам. 
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Такий Перелік повинен періодично переглядатись» [360]. Таким чином, 

можливість працевлаштування для жінки, а отже, і стабільність її 

соціально-матеріального становища та зменшення ризику безробіття, 

гарантується через визначення норм для роботодавців щодо найму осіб 

різної статі. Слід підкреслити порядок прийняття Переліку професій, для 

яких є обов’язковим дотримання норм розподілу, адже під час його 

формування використовуються не теоретичні уявлення управлінців щодо 

правильної кількості місць та набору професій, а враховуються після 

відповідного обговорення думки роботодавців та працівників. Така 

практика збільшує довіру до держави та покращує правове регулювання, 

роблячи його спрямованим на вирішення актуальних проблем. Крім того, 

важливим є врахування думки обох учасників трудових відносин, що 

зберігає баланс інтересів. Запозичення даного досвіду є вкрай важливим 

для України, оскільки визначені національним законодавством гарантії 

соціального захисту жінок часто виступають перешкодами для їх 

офіційного працевлаштування.  

Найбільш яскравим прикладом втілення вищенаведеної Постанови є 

ст. R227-1 Кодексу соціального забезпечення Франції, де вказано, що 

«кожна організація чи підприємство зобов’язане визначати кількість своїх 

адміністраторів та радників у парній кількості, призначаючи при цьому 

стільки ж жінок на дані посади, скільки й чоловіків. Якщо в організації на 

вказані посади визначено непарну кількість робочих місць, то різниця між 

кількістю призначених чоловіків та жінок не повинна бути більшою за 

одне робоче місце» [361]. Встановлення розподілу посад між жінками та 

чоловіками у даному випадку пов’язано із включенням до трудових 

обов’язків даних осіб управлінських функцій. У випадку надання більшої 

переваги одній із статей можливе виникнення ситуацій щодо надмірних 

привілеїв, утворення нерівності в оплаті праці, використання 

несправедливих підходів під час вибору працівників, що потребують 

підвищення на посаді або ж підвищення кваліфікації. Дана норма ілюструє 
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використання саме гендерного підходу до правового регулювання, адже 

застосовуються методи не позитивної дискримінації, а урівноваження та 

встановлення єдино можливого варіанту поведінки. Проте запровадження 

такого підходу в Україні потребуватиме більшого втручання з боку 

держави, що особливо стосується контролю та притягнення до 

відповідальності у випадку виявлення правопорушень.  

Згідно із ст. L1142-5 «Про свободу вибору власного професійного 

майбутнього» «роботодавець зобов’язаний надавати звіти та діяти з метою 

створення професійної рівності у випадку, якщо на підприємстві: а) не 

діють професійні спілки; б) не встановлено порядку мирного 

врегулювання спорів; в) на підприємство не поширюється дія колективних 

угод щодо рівності оплати чоловіків та жінок» [362]. Аналізуючи дану 

норму, можемо зрозуміти, що соціальний захист жінок у Франції 

націлений не лише на дотримання мінімально належних умов життя та 

попередження настання соціальних ризиків, але й на встановлення 

рівності, завдяки якій унеможливлюється виникнення соціального ризику 

загалом. Закріплення активного обов’язку роботодавця лише в окремих 

умовах стимулює його до створення професійних спілок та долучення до 

колективних угод. Водночас в умовах, коли підприємство є недостатньо 

великим та прибутковим для встановлення таких інститутів, держава все 

одно має змогу контролювати соціальний захист та забезпечення 

працівників. Проблема контролю малих підприємств є вкрай актуальною і 

для України, особливо тих, на яких робота виконується сезонно або ж на 

непостійній основі, а тому запровадження обов’язку роботодавця щодо 

надання звітності про дотримання рівності, а також рівної оплати праці 

дасть можливість більш швидко виявляти порушення. Але при цьому 

виникає питання стосовно забезпечення достовірності поданих даних та 

відсутності оплати праці додатково й неофіційно.  

Відповідно до ст. L1144-3 Трудового кодексу Франції «звільнення 

працівника після судового позову, поданого даним працівником та/або 



 

 

329 

виграним ним щодо професійної рівності, є недійсним, якщо буде 

встановлено, що таке звільнення не має реальної та серйозної причини 

Відновлення на посаді вважається здійсненим відповідно до закону, а сам 

працівник таким, що ніколи не припиняв виконувати свої трудові 

обов’язки» [360]. Звільнення з роботи після подання позову можна вважати 

помстою або ж покаранням за неприємності для роботодавця. Збільшення 

кількості випадків звільнення після вдалої або ж невдалої спроби захисту 

соціальних прав жінки матиме наслідком зменшення ініціативності з боку 

професійних спілок та самих працівників, а отже, продовження 

протиправної діяльності. Метою даної норми є нівелювання можливого 

негативного впливу з боку роботодавця щодо звільнення, а також 

гарантування ненастання соціального ризику щодо звільнення та 

отримання статусу безробітної для жінки.  

Соціальний захист жінки часто пов’язаний із забезпеченням 

стабільного матеріального стану не лише її самої, але і її дітей. Саме тому 

ст. L333-1 Кодексу соціального забезпечення Франції визначено «право на 

отримання щодобової допомоги, якщо трудовий договір був 

призупинений, а період декретної відпустки уже закінчився» [361]. 

Законодавством Франції чітко визначені підстави, за яких трудовий 

договір може бути призупинений. Їх аналіз свідчить, що таке 

призупинення відбувається без вини самої жінки. Водночас призупинення 

трудового договору можливо вважати соціальним ризиком, а тому виплата 

щодобових є видом соціальної допомоги для жінки. Варто наголосити, що 

така соціальна допомога є крайньою формою та не може надаватись у 

випадку отримання жінкою чи батьками допомоги від держави у вигляді 

батьківських виплат, виплат для догляду за дитиною, а також, власне, 

оплати роботодавцем декретної відпустки. Запозичення даної норми у 

національне законодавство повинно відбуватись у дещо видозміненому 

вигляді та передбачати збільшення розміру соціальної допомоги для жінки, 

яка виховує малолітню дитину, у разі звільнення такої жінки через 
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ліквідацію або скорочення, що особливо має стосуватись проведення 

даних дій під час перебування жінки у декретній відпустці.  

Отже, на основі вищезазначеного можемо дійти висновку, що для 

законодавства Франції щодо соціального захисту жінок характерні 

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 визначає та контролює 

дотримання нормативів щодо кількості робочих місць для жінок та 

чоловіків, а також рівність в оплаті праці. Тобто роль держави полягає не у 

створенні надмірного тягаря для роботодавця, а допомозі у виконанні 

функцій соціального захисту, а отже, й перешкод для вільної 

підприємницької діяльності не створюється; 

2) превентивна спрямованість, яка розкривається через те, що 

правове регулювання передбачає зменшення ймовірності настання того чи 

іншого соціального ризику для жінки, а не подолання його наслідків. 

Превентивні заходи полягають у постійному інформуванні жінок про їх 

права та способи захисту, звітуванні та аналізі своєї діяльності 

роботодавцями, а також в 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 його 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 у зв’язку з тим, що забезпечення 

індивідуальності можливо лише за злагодженої дії органів публічної влади 

та їх співпраці із громадськими формуваннями, запозичення даної 
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особливості до національного законодавства можливо лише після 

попереднього реформування адміністративного законодавства загалом.   

Слід констатувати, що досвід Франції має бути використаний для 

вдосконалення національного законодавства щодо соціального захисту 

жінок, що, у першу чергу, повинно стосуватись заохочення приватної 

ініціативи у попередженні настання різних соціальних ризиків шляхом 

фінансової допомоги з боку держави. На сьогодні громадські об’єднання 

мають право на фінансування з боку держави, що не впливає на 

самостійність та неупередженість їх діяльності, однак зобов’язує звітувати 

про цільове використання коштів. Таку ситуацію можна вважати 

позитивною, оскільки це дозволяє направляти кошти на вирішення 

актуальних соціальних проблем та прозоро слідкувати за їх 

використанням. Проте законодавчо не визначено перелік громадських 

організацій, які можуть претендувати на отримання фінансової допомоги. 

Саме тому варто вдосконалити ст. 23 Закону України «Про громадські 

об’єднання» [363] за рахунок доповнення 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 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». Перелічені види діяльності, на які можна отримати 

державні кошти, повинні піддавтися контролю, адже вони мають або 

публічний характер (інформаційні заходи), або потребують оплати послуг 

спеціалістів у певних сферах. Водночас сама вказівка на можливість 

отримання фінансування з боку держави є стимулом до діяльності 

організацій із соціального захисту жінок, а відмова державних органів у 

фінансуванні має бути вмотивованою та може бути оскаржена у суді. 
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Ще однією проблемою, яка може бути вирішена на основі 

запозичення позитивного досвіду Франції, є неможливість контролю за 

дотриманням заборони дискримінації на малих підприємствах. Для 

вирішення даної проблеми необхідно доповнити ст. 2-1 Кодексу законів 

про працю [32] 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». 

Необхідність даних звітів пояснюється відсутністю нагляду з боку 

громадських формувань та комунікації із органами публічної влади з 

питань створення комфортних умов праці на виробництві. Саме тому 

покладення відповідальності на роботодавця щодо контролю за умовами 

праці, в тому числі для жінок, стимулюватиме його або до самостійного їх 

удосконалення, або долучення до спеціалізованих спільнот з метою 

запозичення їх досвіду, що вплине на стан соціальної безпеки жінок та 

комфортність виконання ними трудових обов’язків. 

Отже, на основі проведено дослідження можемо дійти висновку, що 

позитивним є досвід тих держав, які не просто декларують дотримання 

принципу рівності в межах суспільних відносин, а створюють гарантії 

соціального захисту жінок та використовують гендерний підхід до 

розподілу прав і обов’язків в усіх сферах соціального життя. Крім того, 

обов’язковим елементом ефективного соціального захисту є й 

стимулювання та заохочення діяльності позадержавних інституцій, які 

допомагають боротися із гендерними стереотипами та утверджувати 

соціальні права жінок. Визначаючи можливість запозичення іноземного 
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позитивного досвіду у національну практику, потрібно пам’ятати, що 

найбільшим проблемним аспектом у цьому плані є відсутність достатнього 

рівня правосвідомості населення для реалізації окремих норм права, таких 

як, наприклад, участь у визначенні норм розподілу посад на підприємствах 

між жінками та чоловіками. Таким чином, вдосконалення національного 

соціального законодавства у питанні соціального захисту жінок на основі 

досвіду іноземних держав, у першу чергу, повинно стосуватися 

гарантування допомоги держави жінкам та співпраці держави із 

професійними спілками, громадськими об’єднаннями, яка має 

стимулюватися. Водночас саме правове регулювання повинне 

спрямовуватись на створення комфортних умов проживання для жінки та 

попередження соціальних ризиків, а не на подолання їх наслідків. 
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Висновки до Розділу 5 

1. До практичних проблем соціального захисту жінок можна віднести 

наступні: 

4) відсутність імплементації до національного законодавства 

новітніх міжнародних та європейських норм щодо соціального захисту 

жінок; 

5) використання неактуальних методів забезпечення рівності; 

6) недостатність засобів захисту права на соціальний захист 

жінок. 

2. До теоретичних проблем соціального захисту жінок можливо 

включити наступні: 

       1)  відсутність наукового опрацювання поняття харасменту на 

робочому місці; 

2) відсутність систематизації критеріїв визначення дискримінації за 

ознакою статі; 

6) відсутність визначення  ролі та цілей позадержавних 

інституцій у соціальному захисті жінок. 

3. 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 не є необхідними для виконання трудових обов’язків, 

як сексуального, так і асексуального характеру, що здійснюються з метою 

погіршення або унеможливлення реалізації таким працівником права на 

комфортні та безпечні умови праці. Надане визначення відображає основні 

відмінності харасменту від суміжних понять, пов’язаних із психологічним 

тиском, а також визначає його особливості в межах трудових відносин. 

Вказівка на цілеспрямоване діяння зроблена для підкреслення 
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необов’язкової активної діяльності з боку особи, яка здійснює харасмент, 

адже він може полягати й у спеціальному ігноруванні або недопомозі 

особи. Висвітлена мета щодо перешкоджання реалізації права на безпечні 

умови праці вказує на протиправний характер цього діяння. У контексті 

соціального захисту жінок наведене тлумачення дозволить більш глибоко 

оцінювати поведінку роботодавців та слугуватиме орієнтиром для 

доведення факту порушення соціального права жінки у суді. 

4. Теоретичною проблемою соціального захисту жінок можливо вважати 

несистематизованість критеріїв дискримінації за ознакою статі. Унаслідок 

такої ситуації змінюється й розуміння права на захист жінок, що 

обмежується можливістю звернення до суду лише у тих випадках, які 

прямо передбачені у законодавстві. Крім того, відсутність таких критеріїв 

або ж лише частковий їх опис у наукових роботах не дають можливості й 

надалі правильно тлумачити норми права та співставляти їх із життєвими 

подіями, що становлять загрозу для стабільного втілення соціальних прав 

жінкою. Сутність же науково-теоретичних проблемних аспектів, 

пов’язаних із відсутністю критеріїв дискримінації за ознакою статі, полягає 

у безсистемності проведення дослідження принципів рівності та соціальної 

справедливості, неможливості здійснення всеохоплюючого аналізу стану 

соціального захисту жінок на виробництві та в інших сферах життя, а 

отже, й неповноцінності запропонованих варіантів розвитку. 

5. Залежно від поведінки суб’єктів суспільних відносин щодо 

соціального захисту жінок критеріями дискримінації за ознакою статі є 

наступні: 

4) протиправність, тобто діяльність особи, яка незалежно від її 

пасивного або ж активного характеру завжди призводить до створення 

перешкод у реалізації соціальних прав жінки. Протиправний характер 

може бути властивий як конкретній дії (відмова у працевлаштуванні або ж 

у наданні освіти), так і сукупності дій, кожна із яких окремо може не 



 

 

336 

призвести до негативного наслідку, такого як надання права на 

оздоровлення не жінці чи преміювання інших осіб; 

5) виняткова системність, яка розкривається через поведінку 

особи, що здійснює дискримінацію щодо жінок, відмінну від тієї, яка 

проводиться нею стосовно чоловіків. Відповідно, жінка перебуває у 

виняткових умовах, за яких реалізація соціальних прав є неможливою або 

ускладненою. Системність же проявляється у виявленні аналогічної 

винятковості щодо усіх осіб жіночої статі, а не лише однієї. Крім того, 

системність полягає у дискримінації жінок у всіх соціальних сферах, які не 

відповідають гендерним стереотипам. 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 з окремим працівником щодо просування його по 

кар’єрних сходинках. Тобто, не дивлячись на протиправний характер такої 

діяльності, останній випадок ознак дискримінації не містить; 

6)  цільова необґрунтованість та наявність альтернативи, які є 

взаємозалежними. Так, обґрунтування відсутності дискримінації, особливо 

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

відносинах, де жінку можуть не прийняти на роботу через недостатню 

кваліфікацію або невідповідність цільовим орієнтирам компанії.   Саме у 

даному випадку наступним варто визначити питання альтернативи та 

відповідності таким 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. Наприклад, запитання до жінки на співбесіді 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.  
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6. Цілями позадержавних організацій, які здійснюють діяльність щодо 

соціального захисту жінок є наступні: 

1) зміна суспільного розуміння, що відбувається завдяки проведенню 

інформаційно-роз’яснювальних робіт серед різних груп населення. Це 

може стосуватись 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 проводитись 

на основах конфіденційності та толерантності. Щодо правової допомоги 

для жінок, то вона може стосуватись захисту у трудових відносинах або ж 

координації спілкування із правоохоронними органами стосовно протидії 

домашньому насиллю. Соціальна ж роль полягає у створенні довірливих 

відносин із жінкою, завдяки яким можливо надавати психологічну 

допомогу, виявляти у майбутньому проблемні моменти у суспільних 

відносинах та швидко 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 низькою, 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 дістають 

змогу забезпечити актуальний соціальний захист жінок. 
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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. 
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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:  

    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. 
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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. Розглядаючи питання змісту специфічних 

гарантій, звернемо увагу, що дана група включає способи та умови 

реалізації прав у межах інституту соціального захисту винятково 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, 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 
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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 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; 
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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. Тобто принципи 

векторального характеру фактично визначають напрямок подальшого 

розвитку соціального захисту жінок, який формується із урахуванням 

новітніх тенденцій та належного досвіду з метою удосконалення окремих 

елементів інституту соціального захисту з метою встановлення найбільш 

ефективної та оптимальної системи забезпечення соціального захисту 

жінок. 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; 
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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 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 
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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 
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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 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 
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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 

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 
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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 
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трудових спорах, яка розглядає справу про вчинення сексуального 

домагання, щодо прийняття нею певного рішення».  

18. 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: 

– 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».  

19. 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 для жінок щодо їх сімейних, соціальних, 

професійних, економічних, освітніх або медичних прав, надання 
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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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