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ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Останніми роками в Україні активно відбува-
ються євроінтеграційні процеси, які супроводжу-
ються численністю реформ у країні, у тому числі й 
у сфері соціального захисту населення. Проведен-
ня правових реформ у сфері соціального захисту 
сім’ї, дитинства, материнства та батьківства не-
можливе без змін і вдосконалення національного 
законодавства та приведення його у відповідність 
із чинними міжнародними нормами. Тому одним 
із важливих напрямів євроінтеграції є адаптація 
українського законодавства в різних сферах сус-
пільного життя до міжнародних стандартів.

Міжнародні стандарти соціального захисту на-
селення досліджували у своїх працях такі вчені, 
як Н.Б. Болотіна, К.В. Бориченко, Е.Е. Мачуль-
ська, К.Ю. Мельник, О.М. Потопахіна, С.М. При-
липко, С.М. Синчук, І.М. Сирота, Б.І. Сташків, 
Е.Г. Тучкова, Н.А. Чередніченко, М.В. Чічкань, 
О.Г. Чутчева, В.Ш. Шайхатдинов, І.С. Ярошен-
ко та ін. Проте, незважаючи на значну кількість 
наукових праць у сфері соціального захисту, 
комплексне дослідження міжнародно-правових 
стандартів соціального захисту сім’ї, дитинства, 
материнства й батьківства відсутнє в науці соці-
ального забезпечення.

Мета статті полягає у визначенні системи між-
народно-правових стандартів соціального захи-
сту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства і 
здійснення їх характеристики.

Варто зауважити, що інтеграційні процеси, 
які відбуваються в різних регіонах і на різних 
континентах між країнами з різними правовими 
традиціями відрізняються за темпом, способом, 
формою та змістом. Обов’язковою умовою інтегра-
ційних процесів, що відбуваються у світі, є ство-
рення спільного правового простору для регулю-
вання міжнародних відносин через гармонізацію 
правових приписів національного законодавства 
із загальновизнаними міжнародними стандар-
тами. Логіка наукового пошуку вимагає точного 
з’ясування змісту відповідних термінів та інших 
елементів понятійного апарату певного правового 
явища, що є предметом конкретного дослідження 

[1, с. 263]. Під час формування доктринальних 
підходів до процесу гармонізації законодавства 
України у сфері соціального захисту сім’ї, дитин-
ства, материнства та батьківства із міжнародними 
стандартами потрібно звернутись до категорій-
но-понятійного апарату й з’ясувати сутність по-
няття «міжнародні стандарти».

Так, необхідно зазначити, що стандарт у широ-
кому розумінні слова – це взірець, еталон, модель 
для порівняння з іншими подібними об’єктами або 
типовий зразок, якому повинні відповідати речі, 
предмети, явища за розмірами, формою, якістю 
[2, c. 1259]. У науці права соціального забезпечен-
ня немає єдиного підходу в розумінні соціально-
го стандарту. Наприклад, В.П. Нагребельний під 
соціальними стандартами й нормативами розуміє 
встановлені законами, іншими нормативно-пра-
вовими актами соціальні норми або їх комплекс, 
на базі яких визначаються рівень основних дер-
жавних соціальних гарантій [3, с. 559]. Проте ми 
не зовсім погоджуємось із думкою автора щодо до-
речності визначення соціального стандарту через 
норму, оскільки не всі норми є стандартами, нор-
ма – це тільки його зовнішнє вираження, в якій 
він міститься і яка потребує виконання, а стан-
дарт – це певна вимога, еталон, до якого необхідно 
прагнути. Іншої думки щодо поняття державного 
соціального стандарту дотримуються й Н. Барано-
ва та Т. Новікова, які не ототожнюють його з нор-
мою, а визначають через гарантії високого рівня і 
якості життя, які держава зобов’язується забезпе-
чити громадянам [4]. 

Відповідно до положень Закону України «Про 
державні соціальні стандарти та державні соці-
альні гарантії» від 05.10.2000 № 2017-III, держав-
ні соціальні стандарти – це встановлені законами, 
іншими нормативно-правовими актами соціальні 
норми й нормативи або їх комплекс, на базі яких 
визначаються рівні основних державних соці-
альних гарантій [5]. Аналізуючи зазначені ви-
значення, можемо виділити такі підходи до його 
розуміння: стандарт-норма, стандарт-гарантія, 
стандарт-вимога. Проте все ж таки ми дотримує-
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мось думки, що помилковим є неврахування ети-
мологічного значення цього терміна авторами, 
що, у свою чергу, призводить до перекручення 
його змісту. 

Стосовно міжнародних стандартів, то автори 
юридичної енциклопедії за загальною редакцією 
Ю.С. Шемшученка цю категорію трактують як 
міжнародно-правові норми і принципи, що закрі-
плюють правила поведінки суб’єктів міжнародного 
права в тих чи інших сферах міжнародно-держав-
ного співробітництва. Стандарти встановлюють 
певні мінімальні вимоги, дотримуватись яких 
повинні всі держави [6]. Подібної думки щодо ро-
зуміння міжнародних стандартів дотримується 
й С.І. Запара, який під міжнародним соціальним 
стандартом розуміє впорядковану систему універ-
сальних міжнародних норм і принципів, розробле-
них на основі взаємних угод між державами щодо 
питань, пов’язаних зі створенням економічного, 
політичного, соціального, культурного і правового 
середовища, яке б дало людям змогу досягти соці-
ального розвитку [7, с. 447]. 

Отже, аналізуючи й узагальнюючи думки вче-
них щодо розуміння такої категорії, як «міжнарод-
ні стандарти», пропонуємо під міжнародно-пра-
вовими стандартами соціального захисту сім’ї, 
дитинства, материнства та батьківства розуміти 
систему мінімальних правових вимог, визначених 
міжнародно-правовими нормами (актами), до ді-
яльності суб’єктів, які реалізують політику у сфері 
соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства 
та батьківства, соціальних прав і гарантій їх реалі-
зації, умов і рівня соціального захисту сімей із діть-
ми, багатодітних, неповних і малозабезпечених сі-
мей, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, інвалідів із дитинства та дітей-інвалі-
дів, які мають обов’язковий чи рекомендаційний 
характер для всіх держав-підписантів.

Із цього визначення можемо виокремити такі 
основні ознаки міжнародно-правових стандартів 
соціального захисту сім’ї, дитинства, материн-
ства та батьківства: 1) є системою вимог і крите-
ріїв до рівня соціального захисту сім’ї, дитинства, 
материнства та батьківства, соціальних прав, 
забезпечення їх реалізації; 2) містяться в міжна-
родно-правових нормах, які визначають основ-
ні соціальні права сімей із дітьми, багатодітних, 
неповних і малозабезпечених сімей, дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
інвалідів із дитинства та дітей-інвалідів, види со-
ціальних допомог, послуг і порядок їх надання, а 
також відповідні соціальні гарантії їх соціального 
захисту; 3) залежно від суб’єктів прийняття між-
народно-правових стандартів соціального захисту 
сім’ї, дитинства, материнства та батьківства при-
таманний міжнародний, міждержавний, міжуря-
довий характер; 4) є в більшості випадків обов’яз-
ковими для держав-підписантів.

Варто зауважити, що перші стратегічні цілі 
соціальної політки на державному рівні були за-
значені в Указі Президента України «Про Основні 
напрями соціальної політики на 1997–2000 роки» 
від 18.10.1997 № 1166/97, де одним із основних 
було наближення національного законодавства до 
міжнародних стандартів відповідно до Європей-
ської соціальної хартії, рішень ООН, конвенцій 
Міжнародної організації праці (далі – МОП), ін-
ших міжнародних норм [8]. Основними завдання-
ми міжнародних соціальних стандартів є встанов-
лення та забезпечення соціальної справедливості 
в законодавствах національних країн. Система 
стандартизації соціальних прав включає таке:  
1) створення каталогу соціальних прав; 2) визна-
чення змісту (елементів) кожного права; 3) вста-
новлення державних гарантій забезпечення прав; 
4) встановлення системи контролю за забезпечен-
ням соціальних прав [9, с. 257]. Так, міжнародні 
стандарти соціального захисту сім’ї, дитинства, 
материнства та батьківства є тим базовим орієн-
тиром для національного законодавства, який 
покликаний забезпечити належний рівень со-
ціального життя сімей із дітьми, багатодітних, 
неповних і малозабезпечених сімей, дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, інвалідів із дитинства та дітей-інвалідів, не 
нижчий, ніж визначено такими міжнародними 
стандартами, підвищення їхнього матеріального 
достатку й установлення відповідних гарантій ре-
алізації ними своїх соціальних прав. 

Необхідно зазначити, що міжнародні стандар-
ти соціального захисту сім’ї, дитинства, материн-
ства та батьківства представлені системою міжна-
родно-правових актів, до яких можна зарахувати 
міжнародні акти загального характеру й галузеві 
міжнародно-правові акти.

До загальних міжнародних актів у сфері со-
ціального захисту сім’ї, дитинства, материнства 
та батьківства насамперед варто зарахувати За-
гальну декларацію прав людини від 10.12.1948 
[10], де визначено основні життєво важливі соці-
альні права, без яких людина в принципі втрачає 
можливість нормального існування в суспільстві; 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 
культурні права від 16.12.1966 [11]; Конвенцію 
про права дитини від 20.11.1989, у якій проголо-
шено й забезпечено права дитини у сфері соціаль-
ного захисту [12].

До галузевих міжнародно-правових актів, які 
містять міжнародні стандарти у сфері соціального 
захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьків-
ства, пропонуємо зарахувати конвенції й рекомен-
дації МОП, міжнародні документи Ради Європи, 
міжнародні, міждержавні, міжурядові договори.

Конвенції й рекомендації МОП.
Конвенція про мінімальні норми соціально-

го забезпечення від 28.06.1952 № 102. У цьому 
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нормативно-правовому акті міститься розділ VII 
«Сімейні допомоги», який визначає, що допомо-
ги надаються у вигляді a) або періодичних виплат 
особам, які підлягають забезпеченню і мають ви-
значений стаж; b) або надання дітям (чи для них) 
їжі, одягу, домівки, умов для відпочинку чи до-
гляду вдома; c) або сукупності всіх видів допомо-
ги, зазначених у пунктах a) і b) [13]. Ця Конвен-
ція до 2016 року не була ратифікована Україною. 
Проте 16.03.2016 було прийнято Закон України 
«Про ратифікацію Конвенції Міжнародної орга-
нізації праці про мінімальні норми соціального 
забезпечення № 102», яка набере чинності для 
України через дванадцять місяців із дати реєстра-
ції документа України про ратифікацію, що ще 
раз підтверджує європейський напрям України 
й поліпшення соціального становища і захисту 
сім’ї, дитинства, материнства та батьківства.

Конвенція про основні цілі та норми соціальної 
політики від 22.06.1962 № 117, у якій визнача-
ються загальні принципи соціальної політики, що 
полягають у її спрямуванні на досягнення добро-
буту й розвитку населення, а також на заохочення 
його прагнення до соціального прогресу. Визна-
чено відповідні заходи щодо підвищення рівня 
життя населення, в тому числі й сімей із дітьми, 
малозабезпечених, багатодітних сімей, положен-
ня щодо трудових мігрантів, винагородження 
працівників, щодо освіти й навчання, а також 
зазначено один із основних принципів – принцип 
недискримінації за ознаками раси, кольору шкі-
ри, статі, віросповідання, належності до племені 
або профспілкового членства [14]. Ця Конвенція 
також нещодавно була ратифікована – у вересні 
2015 року, про що свідчить Закон України «Про 
ратифікацію Конвенції Міжнародної організації 
праці про основні цілі та норми соціальної політи-
ки № 117» від 16.09.2015 № 692-VIII.

У Конвенції про охорону материнства (перегля-
нута) від 28.06.1952 № 103 визначено певні права 
у сфері соціального захисту, а саме: право жінки, 
яка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю й 
пологами, на отримання грошової та медичної до-
помоги. Грошова та медична допомога надаються 
за рахунок коштів або системи обов’язкового соці-
ального страхування, або державних фондів [15].

До конвенцій у сфері соціального захисту 
сім’ї, дитинства, материнства та батьківства та-
кож можна зарахувати Конвенцію про рівноправ-
ність громадян країни та іноземців і осіб без гро-
мадянства в галузі соціального забезпечення від 
28.06.1962 № 118 [16], Конвенцію про встановлен-
ня міжнародної системи збереження прав у галузі 
соціального забезпечення від 21.06.1982 № 157 
[17], у яких визначаються особливості збережен-
ня прав працівників-мігрантів у галузі соціаль-
ного забезпечення та отримання ними допомоги, 
а також установлюється принцип рівності грома-

дян країни та іноземців і осіб без громадянства в 
галузі соціального забезпечення, який полягає в 
тому, що стосовно допомог рівноправність забез-
печується без будь-якої умови щодо проживан-
ня. Але вона може бути зумовлена проживанням, 
щодо допомог будь-якої певної сфери соціального 
забезпечення, для громадян будь-якого члена Ор-
ганізації, чиє законодавство передбачає виплату 
допомог тієї самої сфери соціального забезпечення 
проживанням на його території.

До європейських міжнародних документів у 
сфері соціального захисту сім’ї, дитинства, мате-
ринства та батьківства варто зарахувати такі: 

1. Європейську конвенцію про соціальне за-
безпечення від 14.12.1972 № ETS № 78 [18], яка 
містить положення, що застосовуються до всього 
законодавства, яке регулює такі сфери соціально-
го захисту сім’ї, дитинства, материнства та бать-
ківства: допомога у зв’язку з хворобою та мате-
ринством; допомога по інвалідності; допомога в 
разі втрати годувальника; допомога сім’ям тощо. 

2. Європейську конвенцію про соціальну та ме-
дичну допомогу й Протокол до неї від 11.12.1953 
№ ETS № 14 [19], яка передбачає правила надан-
ня соціальної та медичної допомоги громадянам 
кожної з держав-членів, які ґрунтуються на прин-
ципі їх рівності. 

3. Європейський кодекс соціального забез-
печення (переглянутий) від 06.11.1990 № ETS  
№ 139 [20], у якому визначено порядок, особли-
вості обчислення й виплати допомог (допомога по 
інвалідності, допомога в разі втрати годувальни-
ка, допомога по безробіттю, допомога сім’ї (така 
допомога включає періодичну грошову виплату, 
яка надається сім’ям, і поєднання періодичних 
грошових виплат, зниження податку, натураль-
ної допомоги або соціальних послуг для сімей), 
допомога у зв’язку з материнством (грошова допо-
мога у зв’язку з вагітністю й пологами, медична 
допомога) і їх розмір. 

4. Європейську соціальну хартію (переглянуту) 
від 03.05.1996 № ETS № 163 [21], у якій визначе-
но основні засади соціального захисту населення, 
в тому числі й сімей із дітьми, багатодітних, ма-
лозабезпечених, неповних сімей, дітей, позбавле-
них батьківського спілкування. Так, наприклад, 
у Хартії передбачено право працівників та осіб, 
які знаходяться на їхньому утриманні, на соці-
альне забезпечення, право дітей і підлітків на осо-
бливий захист від фізичних і моральних ризиків, 
на які вони наражаються, а також на належний 
соціальний, правовий та економічний захист (за-
безпечення належного догляду, допомоги, освіти, 
підготовки, надання спеціальної допомоги дітям і 
підліткам, які тимчасово або постійно позбавлені 
допомоги з боку їхніх сімей), право жінок у разі 
материнства на особливий захист, також і соціаль-
ний, право малозабезпеченої людини на соціальну 
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та медичну допомогу (допомога по соціальному 
забезпеченню, здійснення догляду в разі захворю-
вання), право сім’ї на належний соціальний, пра-
вовий та економічний захист для забезпечення її 
всебічного розвитку (соціальна допомога й допо-
мога сім’ям із дітьми, фіскальні заходи, надан-
ня сім’ям житла, допомога щойно одруженим та 
інші відповідні засоби), право кожної людини від 
бідності й соціального відчуження (забезпечення 
ефективного доступу до роботи, житла, професій-
ної підготовки, освіти, культури й соціальної та 
медичної допомоги). 

Міжнародні документи, прийняті під егі-
дою Ради Європи, мають неабияке значення для 
України, оскільки в більшості з них ураховано 
особливості «нових демократій». Отже, Україна, 
будуючи свою демократичну і правову державу, 
має можливість урахувати досвід розвинених де-
мократій, скористатися їхньою консультативною 
і практичною допомогою [22, с. 267]. 

Також до міжнародно-правових актів, які 
тим чи іншим чином стосуються соціального 
захисту сім’ї, дитинства, материнства та бать-
ківства, належать такі: Угода про гарантії прав 
громадян у галузі виплати соціальної допомоги, 
компенсаційних виплат сім’ям із дітьми та алі-
ментів (у рамках СНД) від 09.09.1994, Договір 
між Україною та Республікою Болгарія про со-
ціальне забезпечення від 04.09.2001, Угода між 
Україною та Естонською Республікою у сфері 
соціального забезпечення від 05.10.2010, Угода 
між Україною і Королівством Іспанія про соці-
альне забезпечення громадян від 07.10.1996, До-
говір між Україною й Латвійською Республікою 
про співробітництво в галузі соціального забез-
печення від 26.02.1998, Договір між Україною 
та Литовською Республікою про соціальне за-
безпечення від 23.04.2001, Угода між Україною 
й Португальською Республікою про соціальне 
забезпечення від 07.07.2009, Угода між Украї-
ною та Республікою Польща про соціальне забез-
печення від 18.05.2012, Договір між Україною і 
Словацькою Республікою про соціальне забезпе-
чення від 05.12.2000, Договір між Україною та 
Чеською Республікою про соціальне забезпечен-
ня від 04.07.2001; також міжвідомчі договори: 
Угода від 21.05.2004 між Міністерством праці та 
соціальної політики України й Національним ін-
ститутом страхування Республіки Болгарія про 
застосування Договору між Україною та Респу-
блікою Болгарія про соціальне забезпечення від 
04.09.2001, Адміністративний договір про поря-
док застосування Угоди між Україною та Коро-
лівством Іспанія про соціальне забезпечення гро-
мадян від 17.01.2001, Адміністративний договір 
щодо застосування Угоди між Україною та Рес-
публікою Польща про соціальне забезпечення від 
18.05.2012 тощо.

Отже, міжнародно-правові стандарти соці-
ального захисту сім’ї, дитинства, материнства та 
батьківства можна класифікувати так: 1) залежно 
від характеру і ступеня обов’язковості документа, 
в якому вони містяться: а) декларації; б) пакти;  
в) конвенції; г) рекомендації; д) хартії; е) кодекси; 
є) міждержавні договори (багатосторонні, двосто-
ронні), міжурядові договори, міжвідомчі договори; 
2) залежно від суб’єкта прийняття міжнародного 
документа, в якому містяться стандарти соціаль-
ного захисту сім’ї, дитинства, материнства та бать-
ківства: а) ООН (Організація Об’єднаних Націй); б) 
МОП (Міжнародна організація праці); в) Рада Єв-
ропи; г) СНД (Співдружність Незалежних Держав); 
д) держави, уряди країн, окремі відомства (Болга-
рія, Естонія, Іспанія, Латвія, Литва, Португалія, 
Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія); 
3) за сферою дії міжнародні документі діляться на 
а) універсальні (які повинні виконуватись і дотри-
муватись більшістю країн), це, наприклад, міжна-
родні документи ООН, МОП тощо; б) регіональні 
(ті, які чинні в межах конкретного регіону), напри-
клад, ЄС, СНД; в) двосторонні (міжнародні норми 
обов’язкові тільки для країн, які підписали відпо-
відні угоди у сфері соціального захисту).
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Анотація

Бурлака О. С. Щодо міжнародно-правових стан-
дартів соціального захисту сім’ї, дитинства, материн-
ства й батьківства. – Стаття.

У статті з’ясовано сутність міжнародно-правових 
стандартів соціального захисту сім’ї, дитинства, мате-
ринства та батьківства, визначено основні їх ознаки. 
Окреслено систему відповідних міжнародно-правових 
стандартів і здійснено її характеристику. Наведено 
класифікацію міжнародно-правових стандартів соці-
ального захисту сім’ї, дитинства, материнства та бать-
ківства.

Ключові слова: стандарт, міжнародний стандарт, 
сім’я, материнство, дитинство, батьківство, конвенція.

Аннотация

Бурлака О. С. О международно-правовых стандар-
тах социальной защиты семьи, детства, материнства и 
отцовства. – Статья.

В статье выяснена сущность международно-пра-
вовых стандартов социальной защиты семьи, детства, 
материнства и отцовства, определены основные их 
признаки. Обозначена система соответствующих меж-
дународно-правовых стандартов и осуществлена ее 
характеристика. Приведена классификация междуна-
родно-правовых стандартов социальной защиты семьи, 
детства, материнства и отцовства.

Ключевые слова: стандарт, международный стан-
дарт, семья, материнство, детство, отцовство, конвен-
ция.

Summary

Burlaka O. S. About international legal standards of 
social protection of the family, childhood, motherhood 
and fatherhood. – Article.

The article clarified the essence of international legal 
standards for the social protection of the family, child-
hood, motherhood and fatherhood, the basic of their 
symptoms. The author of the designated system of rele-
vant international legal standards and carried out her re-
sponse. The classification of international legal standards 
for the social protection of the family, childhood, mother-
hood and fatherhood.

Key words: standard, international standard, family, 
motherhood, childhood, fatherhood, convention.


