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ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖІНКИ ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

Сало В. А., 
студентка групи ПР-21і ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 

Питання правового статусу жінки набуває все більшої 
актуальності в Україні. Основний Закон Української держави 
наголошує на тому, що « … не може бути привілеїв чи обмежень за 
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ознаками статі …» (ч. 1. ст. 24), « … рівність прав жінки і чоловіка 
забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у 
громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і 
професійній підготовці, у праці та винагороді за неї …» (ч.2. ст. 
24) [5]. 

Сучасний законодавець особливо прискіпливо відноситься до 
гендерних питань. Так, у 2014 році за всю історію Верховної Ради 
незалежної України до парламенту увійшло близько 11% жінок-
депутатів. 

Закон України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року вніс 
чітку вимогу про мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків 
у партійних виборчих списках, який не може бути менше 30% від 
загальної кількості кандидатів. 

Реформування правоохоронних органів також показало високий 
рівень участі жінок у поліцейських структурних підрозділах 
(наприклад, в Полтаві до лав особового складу патрульної поліції у 
2016 році зараховано 20% жінок). 

Тобто, встановлюючи закон, законодавець має пройти своєрідну 
«перевірку» на гендерну рівність. Цікаво, що становлення правового 
статусу сучасної жінки має витоки у Київській Русі. 

Правовий статус жінки часів Київської Русі частково 
досліджували такі вчені, як І. Бойко, О. Маланчук-Рибак, Т. Коваль, 
І. Огієнко, Я. Падох, Н. Пушкарьова та ін. 

Розглянемо детальніше основні права, які мала руська жінка. 
У період існування Київської Русі (кін. ІХ – сер. ХІІІ ст.) жінка, 

поруч із широким колом обов’язків, могла реалізовувати свої права. 
Примітно, що у ранньосередньовічній Київській державі жінка мала в 
рази більше прав, аніж у тодішніх західноєвропейських державах (не 
говорячи про держави Сходу, де жінка досі не має рівного з 
чоловіками становища). 

При цьому, дослідниця О. Маланчук-Рибак наводить яскраві 
приклади зародження в давньоруському суспільстві ідей рівності 
чоловіка і жінки, коли жінки-русинки вперше приходять до влади і 
досягають значних вершин: княгиня Ольга Мудра (Київська Русь); 
королева Анна Ярославна (Франція) та ін. Ці жінки вимагали надання 
їм прав на здобуття освіти, відкриття жіночих гімназій і шкіл. Так, 
Ганна Всеволодівна, онука Ярослава Мудрого, з 1086 року – монахиня 
Андріївського монастиря у Києві, заснувала при ньому школу для 
близько 300 дівчаток, де навчали грамоті, співу, шиттю та іншим 
ремеслам, що для середньовічної Європи було незвичним явищем [6]. 

До основних джерел права, які виступали регуляторами руського 
суспільства, відносять: Руську Правду, звичаєве право, договори Русі з 
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Візантією, князівське законодавство, рецепійоване візантійське право, 
церковні статути. 

Руська Правда вперше офіційно захищала становище «жінки-
дружини-матері» [7]. Найчастіше громадянка Київської Русі ставала 
суб’єктом цивільно-правових відносин, зокрема з питань права 
власності, спадкування, шлюбно-сімейних зобов’язань. Нерідко 
відбувалися і кримінальні посягання на життя і честь жінок, за що 
передбачалися різні види юридичної відповідальності. 

Шлюбно-сімейні відносини в Київській Русі регулювали 
переважно звичаєве право, церковні канони, Руська Правда та традиції 
візантійського шлюбного права. 

До запровадження християнства існував звичай викрадення 
нареченої. Літописець Нестор зазначає, що тоді існувало на території 
Київської Русі багатоженство. Чоловіки могли мати кілька жінок, а 
дружина була зобов’язана тримати вірність одному чоловіку. 
Літописом виокремлено полян, які могли одружуватися один раз [1, 
с. 29]. 

Визнання дійсності шлюбу встановлювалося досягненням певного 
віку наречених. Так, для нареченого шлюбний вік становив 14-
15 років, а для нареченої 12-14 років. Звичним явищем були шлюби 
між 10-річними. Церква забороняла одружуватися більше двох разів. 

Прикметно, що воля жінки при укладенні шлюбу обов’язково 
враховувалася, ба більше, це була одна з головних умов дійсності 
шлюбу. Це дає змогу дійти висновок про неприпустимість передання 
жінки в чоловіче рабство, що було прогресивним явищем для 
ранньосередньовічних держав. 

На думку багатьох дослідників, розлучення починає виникати вже 
у другій половині ХІ – на початку ХІІ ст. і закріплювалося у нормах 
Просторової редакції Руської Правди [1, с. 30]. У ній були передбачені 
підстави розлучення тільки з вини жінки, передусім у випадку 
встановлення подружньої зради жінки. 

Саме традиції розлучення в Київській Русі помітно відрізняються 
від візантійських (де жінка мала більше прав на отримання 
розлучення) і були більш «прискіпливими» до жінок. Наприклад, 
згідно із Статутом князя Ярослава жінка-дружина мала право 
вимагати розлучення у випадку, коли чоловік торгував честю своєї 
жінки; коли чоловік задумував щось недобре проти держави або знав 
про інших зловмисників і не доповів князеві; коли чоловік 
звинувачував свою жінку у статевих відносинах з іншими чоловіками, 
не маючи доказів; коли чоловік приводив у сімейну хату коханку або 
були докази про відносини його з іншою жінкою [1, с. 30]. 

Однак більшість дослідників відмічає, що у Київській Русі 
відносини між чоловіком і дружиною здійснювалися на засадах 
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рівноправності, духовності, гуманізму і справедливості, що поступово 
стало невід’ємною рисою сучасної традиційної української сім’ї. 

Тобто, однією з особливостей шлюбно-сімейного права Київської 
Русі з прийняттям християнства було те, що жінка була повністю 
залежною від церковних догм (які її переважно дискримінували), 
ставала дієздатною тільки після укладення шлюбного договору з 
чоловіком, несла серйозну відповідальність за подружню зраду тощо. 
При цьому жінка сама могла засилати сватів до нареченого, розривати 
шлюб, якщо доведе його невірність. 

Відзначимо, що правовий статус жінки в сім’ї був на високому 
рівні і охоронявся законом. Ще однією цікавою рисою такого 
становища жінки було те, що вона за життя чоловіка мала своє окреме 
майно; могла вступати у цивільно-правові відносини (укладати 
договори купівлі-продажу, позики, застави, дарування, успадкування); 
вести власне господарство. 

У розпорядженні жінки-дружини перебували посаг (придане у 
вигляді білизни, одягу, худоби, грошей, землі тощо) і віно (частина 
майна, яку дарував дружині чоловік). Статус жінки-матері також 
неабияк цінувався в Київській Русі, адже мати відігравала провідну 
роль у вихованні дітей. 

Закони Київської Русі особливо виділяють серед іпостасей жінки 
роль вдови. Овдовілі жінки мали більше прав, аніж одружені. Як 
зазначає вчена О. Маланчук-Рибак, вдови мали право знайти нового 
чоловіка, бо важливим був інститут сім’ї. 

Характерні риси мали відносини спадкування для жінки-доньки, 
жінки-матері, жінки-вдови. 

У Київській Русі дружина після смерті чоловіка не могла мати 
права опікунства над своїми дітьми (це правило було націлене, 
передусім на захист майна дітей). При цьому, дружина зберігала своє 
майно і ставала главою сім’ї. Батько мав право ділити майно тільки 
серед синів. Боярин – ще і серед дочок. Мати-вдова мала право 
заповідати своє майно (материзну) всім дітям, або тому з них, хто 
буде її утримувати [3, с. 371]. Вона могла обійти сина, заповівши 
майно доньці. Материзною жінка розпоряджалася навіть більш вільно, 
аніж чоловік отчиною. Дівчата переважно не претендували на 
батьківське майно, якщо останній мав синів («сестра при братах – не 
спадкоємниця»). 

Тобто можемо пересвідчитися у високому рівні захисту майна по 
материнській і батьківській лінії, закони Київської Русі чітко 
розмежовували права жінок і чоловіків на спадщину. 

Про високий статус жінки у давньоукраїнському суспільстві 
свідчить, наприклад, ст. 99 Просторової Правди, в якій зазначається: 
«Аже кто убиеть жену, то тем же судом судити, яко же и мужа...» [4]. 
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У Київській Русі за вбивство жінки передбачалося таке ж покарання 
як і за вбивство чоловіка (переважно грошові штрафи). Другу 
частину ст. 99 «...аже будеть виновата, то полвиры 20 гривен», 
дослідники тлумачать так: віра зменшується, якщо «...чоловік заб’є 
свою дружину за (ймовірно) подружу зраду...» [4]. Рабині теж 
охоронялися державою, однак покарання за їх образу було менш 
суворим. 

Варто зазначити, що про високий соціальний статус жінки у 
Київській Русі свідчать не лише норми Руської Правди, а й інші 
пам’ятки. Так, церковний Статут Ярослава містить кілька статей про 
покарання за посягання на честь жінки. Володимир Мономах у 
«Поученні» зазначає: «Жону свою любіте, але не дайте їм, [жінкам], 
над собою власті» [2], а також закликає поважати матір. Однак 
давньоруське суспільство було нетерпимим до блудниць «до жінок 
недостойних не говорити; уникати, не старатися повчати 
легковажних; власть же – ні за що мати, як [і] од усіх честь» [2]. 

Отже, жінки уже за часів Київській Русі мали більшість прав і 
свобод, що закріплені сучасною Конституцією України (на життя, 
честь, гідність, освіту, майно тощо) та які трепетно охоронялися 
руськими законами. 

Руська Правда, закріпивши традиційний статус «жінки-дружини-
матері» і визначивши основоположні права і обов’язки жінки, 
забезпечувала їх належний для того часу захист. 
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВ ПАЦІЄНТА В УКРАЇНІ 

Козаченко Ю. А., 
старший викладач кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Стандартизація медичної допомоги є одним із ключових 
організаційно-правових напрямів реформування вітчизняної системи 
охорони здоров’я та важливим елементом системи адміністративно-
правових засобів забезпечення прав пацієнта на якісну та безпечну 
медичну допомогу. 

Стаття 14-1 Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я» (далі – Основи) містить визначення поняття 
«стандарт медичної допомоги»: сукупність норм, правил і нормативів, 
а також показники (індикатори) якості надання медичної допомоги 
відповідного виду, які розробляються з урахуванням сучасного рівня 
розвитку медичної науки і практики [1]. Стандарти з медичної 
практики являють собою системно розроблені документи, покликані 
допомогти медичним працівникам і пацієнтам приймати правильні 
рішення у конкретній клінічній ситуації. 

Відповідно до Методики розробки та впровадження медичних 
стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на 
засадах доказової медицини, затвердженої Наказом МОЗ України від 
28 вересня 2012 р. № 751, стандарт медичної допомоги розробляється 
з урахуванням можливостей вітчизняної системи охорони здоров’я на 
основі клінічної настанови – документа, який містить систематизовані 
положення стосовно медичної і медико-соціальної допомоги, 
розроблені з використанням методології доказової медицини [2]. 
Уніфікований клінічний протокол визначає процес надання медичної 
допомоги, обсяг та її результати при певному захворюванні на основі 
доказів й охоплює всі етапи надання допомоги пацієнту: скринінг, 
тестування, діагностування, направлення, лікування, надання 
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