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АНОТАЦІЯ 

 

Тісецька А.А. Правове регулювання праці жінок за 

законодавством України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» – 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики правового регулювання праці жінок за законодавством 

України. У роботі з’ясовано сутність правового регулювання праці жінок, 

розкрито його поняття та охарактеризовано ознаки. Досліджено передумови 

зародження та генезис правового регулювання праці жінок на українських 

землях. 

Аргументовано, що сутність правового регулювання праці жінок 

розкривається у поєднанні декількох сторін: правового регулювання 

прийняття жінки на роботу залежно від її сімейного стану; правового 

регулювання здійснення жінкою трудових обов’язків залежно від сімейного 

стану; правового регулювання припинення трудових відносин із жінкою 

залежно від сімейного стану. 

Констатовано, що приватний характер правового регулювання 

дозволяє гнучко вирішити локальні, конкретні питання щодо суми оплати 

праці, тривалості робочого дня. Саме приватний характер забезпечує 

існування правового регулювання праці жінок, оскільки від приватної 

зацікавленості роботодавця та працівника у взаємовідносинах трудового 

характеру й виникає потреба у правовому регулюванні. Також приватний 

характер правового регулювання дозволяє відповідати новим суспільним 

відносинам, швидко реагувати на зміни та створювати  договірні гарантії. 
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Доведено, що підконтрольність як особливість правового регулювання 

прийняття жінки на роботу проявляється у тому, що саме прийняття на 

роботу є одним із моментів, де державний вплив є найбільшим, оскільки 

точно визначеними є гарантії, обов’язки та заборони щодо діяльності 

роботодавця. Механізми охорони та захисту права жінки на прийняття на 

роботу незалежно від її сімейного стану є більш швидкими та простими для 

втілення, внаслідок чого їх і простіше застосовувати в порівнянні із 

контролем уже за самою трудовою діяльністю. 

Здійснено класифікацію спеціальних правових гарантій для жінок при 

укладенні, зміні та припиненні трудового договору. Проаналізовано зміст 

спеціальних правових гарантій забезпечення умов праці жінок. Виокремлено 

спеціальні правові гарантії охорони праці вагітних жінок та жінок у період їх 

материнства.  

Наголошено, що держава на законодавчому рівні робить все, щоб 

забезпечити право жінок на захист від необґрунтованої відмови у прийнятті 

на роботу. Однак, як свідчать жінки, досить часто причини відмов у 

працевлаштуванні невідомі, оскільки їх не було про це проінформовано. Крім 

цього, жінкам відмовляють з огляду на їхній вік. Під таку категорію 

потрапляють молоді дівчата та жінки передпенсійого віку, також на 

працевлаштування часто впливає стан здоров’я жінок. Таке упереджене 

ставлення роботодавців до даних жінок є неправильним, а тому вимагає 

додаткових гарантій. Вирішенню зазначеної проблеми, на нашу думку, 

сприятиме законодавча ініціатива стосовно впровадження в чинний 

кодифікований акт понять «обґрунтована відмова у прийнятті на роботу» та 

«необґрунтована відмова у прийнятті на роботу» з відповідним визначенням. 

Констатовано, що правове регулювання нічної праці жінок повинно 

бути направлене на мінімізацію негативних ризиків через встановлення 

обов’язкових перерв під час робочого дня, заборону виконання особливо 

важких або шкідливих робіт, що потребують значної концентрації уваги, а 

також оплату згідно із визначеними тарифами, що не можуть бути нижчі, ніж 
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оплата за роботу вдень. Важливо розуміти, що, оскільки й досі не 

встановлено на підзаконному рівні точного переліку, існує прогалина, 

єдиним вирішенням якої може бути зміна законодавчого підходу до 

розуміння сутності нічної праці жінки. Правова гарантія щодо нічної праці 

жінок полягає у охороні праці в нічний час, створенні умов праці, які б не 

загрожували життю й здоров’ю. 

Резюмовано, що сутність правової гарантії щодо рівності оплати праці 

розкривається через дотримання принципу справедливості стосовно будь-

якого працівника незалежно від його статті. Разом з тим, дана сутність 

повинна бути реалізована за допомогою комплексного механізму правового 

забезпечення, що включає використання й інших правових гарантій задля 

правового впливу на виконання роботодавцем даної вимоги. Слід також 

наголосити, що використання терміна «справедлива оплата праці» можливе 

лише в якості принципу, а для розкриття досліджуваної правової гарантії 

саме на практичному рівні необхідно створити спеціальне технічне 

законодавство, яке б могло швидко змінюватись відповідно до економічної 

ситуації та визначати дієві методи встановлення оплати праці згідно з її 

результатами. 

Обґрунтовано, що сутність спеціальних правових гарантій при 

прийнятті на роботу полягає у створенні умов, за яких вагітна жінка або ж 

жінка у період її материнства зможе повноцінно конкурувати на ринку праці 

із іншими особами, як із незаміжніми жінками, так і чоловіками. Саме тому 

як  елементи механізму правової реалізації даної гарантії повинні залучатись 

не лише правові методи трудового права, але й гендерного для зміни 

стереотипів щодо типової роботи для чоловіка та жінки, сімейного – щодо 

розподілу обов’язків у сім’ї,  а також має використовуватись обов’язковий 

вплив на законодавство із соціального забезпечення щодо закріплення прав 

на відпустки у зв’язку з народженням дитини як для батька, так і для матері. 

Виявлено проблеми правового регулювання праці жінок за 

законодавством України та шляхи їх вирішення. Сформовано сучасні 
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міжнародні тенденції правового регулювання праці жінок та надано 

пропозиції щодо напрямів їх запровадження у національне трудове 

законодавство. 

Відзначено, що існує необхідність надання найбільшого захисту 

жінкам від негативного впливу ризиків на виробництві в період їх життя, 

який  є оптимальним для здійснення репродуктивної функції, з подальшим 

можливим зменшенням заходів захисту, а також з можливістю повного 

звільнення від інших соціальних функцій на період активного материнства. 

Завдяки таким заходам вдасться, на наш погляд, забезпечити підтримання 

оптимального рівня здоров’я жінки в період найбільш оптимального віку для 

здійснення її важливої соціальної функції – репродуктивної, оскільки жінки 

отримають від держави певні гарантії з метою підтримання здоров’я. При 

цьому подібні гарантії повинні мати заявницький характер та 

використовуватись за бажанням самої жінки, що забезпечить відсутність 

дискримінаційних проявів та наявність права  вибору у випадку 

обов’язковості відповідних заходів та небажання жінки до їх застосування. 

З’ясовано, що встановлення переліку професій, на які необхідно брати 

переважно жінок, суперечить принципам рівності статей. У даному випадку 

створення відповідних переліків не відповідатиме диференціації статей за 

їхніми можливостями до здійснення трудової функції. Окрім того, 

встановлення квот для роботи жінок на підприємстві не є ефективним в 

довгостроковій перспективі, оскільки знижує конкуренцію, що ставить під 

сумнів постійне підвищення ділових та професійних навичок серед жінок. 

Підсумовано, що станом на сьогодні спостерігається невідповідність 

трудового потенціалу жінок здійснюваній ними трудовій діяльності. 

Проблематика даного питання полягає у наданні можливості реалізувати 

відповідний потенціал, запровадивши належні та необхідні умови для жінок, 

зокрема в частині застосування освіти та кваліфікації жінки за безпосереднім 

та відповідним спрямуванням її трудової діяльності. Питання праці жінок 

пов’язане не лише із наданням можливості реалізувати свої професійні 
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навички, але і з належністю застосування наданих їм законодавчих гарантій 

щодо загальних трудових прав, а також специфічних гарантій, які 

безпосередньо стосуються материнства. Зокрема встановлення належних 

умов праці на виробництві, які забезпечать уникнення ризиків для здоров’я, 

виконання роботодавцем вимог щодо стандартів оплати праці, недопущення 

дискримінації, надання відпусток на період вагітності та пологів і для 

догляду за дитиною також є складовими гідної праці жінки. 

Ключові слова: правове регулювання, трудові відносини, праця жінок, 

працівник, законодавство у сфері праці, гендерна рівність, трудові права, 

принцип рівності. 

 

SUMMARY 

 Tysetska A.A. Legal regulation of women’s labor under the legislation 

of Ukraine. – The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the Candidata of Law in 

specialty 12.00.05 “Labor law; social security law” – Volodymyr Dahl East 

Ukrainian National University – Taras Shevchenko National University of Kyiv 

of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to a comprehensive and thorough analysis of the 

problems of legal regulation of women’s labor under the legislation of Ukraine. 

The essence of the legal regulation of women’s work is clarified, its concepts are 

explained and the signs are described. Prerequisites of origin and genesis of legal 

regulation of women’s labor in Ukrainian lands are investigated. 

It is argued that the essence of legal regulation of women’s work is revealed 

in a combination of several parties: the legal regulation of a woman’s employment, 

depending on her marital status; legal regulation of a woman’s work 

responsibilities depending on her marital status; legal regulation of termination of 

labor relations with a woman depending on marital status. 

It is stated that the private nature of legal regulation allows to flexibly 

resolve local, specific issues regarding the amount of remuneration, working hours. 
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It is the private nature that ensures the legal regulation of women’s work, since the 

private interest of the employer and the employee in the relationship of labor 

nature and the need for legal regulation. Also, the private nature of legal regulation 

makes it possible to respond to new social relationships, respond quickly to change 

and create contractual guarantees. 

It is proved that control as a feature of the legal regulation of a woman’s 

employment is manifested in the fact that employment itself is one of the times 

where state influence is greatest, since the guarantees, obligations and prohibitions 

regarding the activity of the employer are clearly defined. Mechanisms to protect 

and protect a woman’s right to take a job, regardless of her marital status, are faster 

and easier to implement, making them easier to apply compared to controlling the 

workplace itself. 

The classification of special legal guarantees for women in concluding, 

amending and terminating an employment contract has been revealed. The content 

of special legal guarantees for women’s working conditions is analyzed. Special 

legal guarantees of labor protection of pregnant women and women during their 

motherhood are separated. 

It is emphasized that the state at the legislative level is doing everything to 

ensure the right of women to protection from unjustified refusal to take a job. 

However, as the practice shows, a significant proportion of women indicate that 

they do not know the reason for their refusal to find a job because they have not 

been informed. In addition, women are denied their age, young girls and women of 

pre-retirement age fall into this category, and women’s health is often affected by 

employment. This biased attitude of employers towards such women is incorrect 

and therefore requires additional guarantees. The solution to this problem will be a 

legislative initiative to introduce in the current law the definition of "reasonable 

refusal to hire" and "unjustified refusal to recruit". 

It is characterized that the legal regulation of women’s night work should be 

aimed at minimizing the negative risks by establishing mandatory breaks during 

the working day, prohibiting the execution of particularly difficult or harmful work 
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requiring a high concentration of attention, as well as payment according to certain 

tariffs, which cannot be lower than the pay for a day’s work. It is important to 

understand that, since the exact list is not yet established by law, there is a 

loophole the only solution that may be to change the legislative approach to 

understanding the essence of a woman’s night work. The essence of a legal 

guarantee for women’s night work is to protect night work, to create working 

conditions that do not endanger life and health 

It is summarized that the essence of the legal guarantee regarding the 

equality of remuneration is disclosed by observing the principle of fairness to any 

employee, regardless of their article. However, this entity must be implemented 

through a comprehensive legal support mechanism, including the use of other legal 

safeguards to influence the employer in fulfilling this requirement. It should be 

emphasized that the use of the term "fair pay" is only possible as a principle, for 

the sake of disclosure at the practical level of the legal guarantee under study, it is 

necessary to create specific technical legislation that could change rapidly 

depending on the economic situation and determine effective methods of 

determination. payment according to the work performed. 

It is substantiated that the essence of special legal guarantees when hiring is 

to create conditions for a pregnant woman or woman to be able to fully compete in 

the labor market with other persons, both unmarried women and men, in the labor 

market. That is why elements of the mechanism of legal implementation of this 

guarantee should include not only legal methods of labor law, but gender to change 

the stereotypes of typical work for a man and woman, family regarding the 

distribution of responsibilities in the family, as well as mandatory influence. to 

social security legislation to enforce childbirth leave entitlements for both father 

and mother. 

The problems of legal regulation of women’s labor under the legislation of 

Ukraine and ways of their solution are revealed. The modern international 

tendencies of legal regulation of women’s labor have been formed and proposals 

on ways of their introduction into national labor legislation have been submitted. 
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It is noted that there is a need to provide the greatest protection for women 

from the negative impact of production risks during their life, the most suitable for 

reproductive function, with a further possible reduction of protection measures, as 

well as the possibility of complete exemption from other social functions during 

active motherhood. In this case, it is possible to ensure that the optimal level of 

health of the woman is maintained during the most optimal age for the important 

social function of the woman - reproductive. Therefore, from the state side, women 

will receive certain guarantees to maintain health. However, such safeguards 

should be of a claiming nature and be used at the request of the woman herself, to 

ensure that there is no discriminatory manifestation and the right to choose, if 

appropriate, and the woman’s reluctance to use them. 

It has been found that the establishment of a list of professions that should 

be predominantly taken by women goes against the principles of gender equality. 

In this case, the creation of appropriate lists can counteract the differentiation of 

articles according to their ability to perform a job function. In addition, setting 

quotas for women in the enterprise is not effective in the long run as it reduces 

competition, which calls into question the continued improvement of women’s 

business and professional skills. 

It is summarized that, as of today, there is a discrepancy between the labor 

potential of women and their work activity. The problem with this issue is to 

enable it to reach its potential by introducing appropriate and necessary conditions 

for women, in particular as regards the use of education and qualification of 

women in the direct and appropriate direction of their employment. The issue of 

women’s work is related not only to the opportunity to exercise their professional 

skills, but also to the proper application of the legal guarantees given to them in 

relation to general labor rights, as well as to specific guarantees related to 

motherhood. Particularly part of a woman’s decent work is the establishment of 

adequate working conditions in the workplace that will avoid health risks, meet the 

employer’s standards of pay standards, prevent discrimination, provide maternity 

leave and childcare. 
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Key words: legal regulation, labor relations, women’s labor, employee, 

labor legislation, gender equality, labor rights, equality principle. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Правовому регулюванню праці жінок завжди 

надавалось велике значення, оскільки специфіка правового статусу жінки як 

працівника обумовлена її фізіологічними особливостями, а також періодами, 

за яких жінка не може виконувати свою трудову функцію. Окрім того, наявна 

низка спеціальностей та посад, на яких жінки здатні продемонструвати 

значно вищий професійний рівень, ніж чоловіки, а також, існують 

спеціальності, залучення жінок до яких є неприпустимим. У зв’язку із цим у 

суспільстві виникла потреба у спеціальних нормах, які регламентують працю 

жінок, котрі врахують складність працевлаштування жінок, потребу у 

тимчасовому перериванні ними трудової діяльності, необхідність 

закріплення особливих умов праці, побудови трудового процесу із 

урахуванням материнства тощо. 

Незважаючи на те, що такі спеціальні правові гарантії в Україні на 

сьогодні встановлено у нормах законодавства про працю, жінки все ще 

зазнають труднощів при реалізації своїх можливостей у сфері праці. 

Оскільки в умовах ринкових відносин власники зацікавлені передусім у 

безперервності виробничого процесу, жінки зазнають дискримінації при 

прийнятті на роботу та кар’єрному просуванні. Більше того, кількість сфер, у 

яких може бути працевлаштована жінка, є меншою у порівнянні з чоловіком. 

Отже, не виникає сумніву, що жінки потребують особливого ставлення та 

додаткових гарантій захисту у трудових правовідносинах у силу своєї 

репродуктивної функції та причин фізіологічного характеру. 

Актуальність дослідження правового регулювання праці жінок за 

законодавством України обумовлена наступними причинами. По-перше, 

комплексних досліджень, присвячених праці жінок, на сьогодні здійснено не 

так багато. У наявних працях аналізуються лише окремі питання праці жінок, 

тобто правове регулювання праці жінок досліджується у загальних рисах, без 

детального розгляду кожної гарантії, виділення проблем чинного правового 
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регулювання, формулювання пропозицій щодо удосконалення трудового 

законодавства у вказаній сфері. Саме тому проведення такого дослідження 

видається необхідним та актуальним в сучасних умовах. По-друге, в Україні 

все ще залишається чинним радянське законодавство про працю, передусім 

КЗпП України. Даний нормативно-правовий акт було прийнято в інших 

умовах, тому важливо встановити, наскільки його норми у частині 

регулювання праці жінок відповідають міжнародним стандартам та вимогам 

часу, чи адекватні його норми ринковим реаліям, чи правове регулювання 

праці жінок зазнає суттєвих змін із прийняттям нового Трудового кодексу 

України. 

До проблематики правового регулювання праці жінок у тій чи іншій 

мірі зверталися у своїх працях такі науковці, як-от: О.В. Андрійчук, В.М. 

Андріїв, В.А. Багрій, В.В. Безусий, С.Я. Вавженчук, Т.М. Вахонєва, В.С. 

Венедіктов, С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, О.М. Ганечко, О.О. Гаврилова, 

О.А. Губська, М.М. Грекова, С.С. Гринкевич, Ю.М. Гришина, М.В. 

Данилова, В.О. Журавель, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, О.Л. 

Кучма, С.С. Лукаш, Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, 

С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, О.П. Сайнецький, 

Г.В. Титаренко, О.В. Тищенко, І.Г. Хоружа, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, 

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Дискримінація жінок у трудових 

відносинах, недоліки законодавства, недотримання роботодавцями норм 

щодо забезпечення гарантій для жінок, традиції та уявлення суспільства про 

місце і роль жінки в житті свідчать про необхідність проведення подальших 

комплексних досліджень на цю тематику. 

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

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 

темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та 

імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права». 
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Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 

січня 2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 03 березня 2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

з’ясування переваг і недоліків сучасного стану національного правового 

регулювання праці жінок та розробка на основі цього цілісних напрямів 

теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення 

правового регулювання праці жінок за законодавством України. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно насамперед 

виконати наступні завдання: 

 надати наукову інтерпретацію та охарактеризувати ознаки праці 

жінок; 

 з’ясувати позитивні та негативні аспекти сучасного стану правового 

регулювання праці жінок, а також специфіку його генезису; 

 визначити зміст спеціальних правових гарантій для жінок при 

укладенні, зміні та припиненні трудового договору; 

 виділити специфіку спеціальних правових гарантій при забезпеченні 

умов праці жінок; 

 розробити перелік спеціальних правових гарантій охорони праці 

вагітних жінок та жінок у період їх материнства і визначити їх особливості; 

 окреслити проблеми правового регулювання праці жінок за 

законодавством України та шляхи їх вирішення; 

 сформулювати сучасні міжнародні тенденції правового регулювання 

праці жінок та надати пропозиції щодо шляхів їх запровадження в 

законодавство України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

трудової діяльності жінок. 
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Предметом дослідження є правове регулювання праці жінок за 

законодавством України. 

Методи дослідження. В основі методології дослідження 

дисертаційної роботи лежить комплекс сучасних як загальних, так і 

спеціальних теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ 

та процесів, які мають місце в суспільстві. Історико-правовий метод 

застосовано з метою розкриття передумов зародження правового 

регулювання праці жінок на території сучасної України та характеристики 

специфіки кожного періоду ретроспективи становлення даного правового 

явища за незалежності нашої держави (підрозділ 1.2). Для аналізу змісту 

правового регулювання праці жінок, а також окреслення сутності, значення 

та ролі правового регулювання праці жінок було використано формально-

логічний метод (підрозділ 1.1). Метод групування, системно-структурний 

та системно-функціональний методи застосовувалися при обґрунтуванні 

ознак правового регулювання праці жінок, класифікації спеціальних 

правових гарантій для жінок при укладенні, зміні та припиненні трудового 

договору, а також системи гарантій при забезпеченні умов праці жінок 

(підрозділи 2.1–2.3). У процесі формулювання наукових понять та при 

внесенні пропозицій щодо зміни та доповнення національного трудового 

законодавства у сфері праці жінок використовувалися логіко-юридичний 

метод та правила лінгвістики (підрозділ 1.1, 3.1). Порівняльний метод та 

метод класифікації дав змогу розв’язати ряд теоретичних та практичних 

проблем правового регулювання праці жінок і сформулювати обґрунтовані 

напрями їх вирішення (підрозділ 3.1), а також визначити шляхи 

запозичення позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання у 

вказаній царині (підрозділ 3.2). 

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 трудового права дослідити специфіку правового 
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регулювання праці жінок за законодавством України. За результатами 

дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні положення, 

які виносяться на захист і містять елементи наукової новизни. Основними з 

них є такі: 

уперше: 

 сформульовано доктринальне визначення поняття «правове 

регулювання праці жінок», під яким слід розуміти здійснення державою за 

допомогою норм права та інших способів правового регулювання впливу 

на суспільні відносини, які виникають, змінюються, розвиваються, 

припиняються під час реалізації жінками свого конституційного права на 

працю, що вимагає фізичного або розумового втручання особи жіночої 

статі для створення, зміни, збереження певних благ суспільства, за що така 

особа отримує винагороду, яка забезпечує її матеріальне або духовне 

благополуччя і є засобом для існування; 

 виведено перелік спеціальних ознак правового регулювання праці 

жінок, якими є: 1) соціофізіологічний вплив – залежність правового 

регулювання праці жінок від їх соціального (нижче місце жінки у трудовій 

діяльності) та фізіологічного стану (збереження здоров’я жінки до і під час 

вагітності, а також необхідність відновлення і відпочинку після пологів); 

2) правова привілейованість – передбачення на законодавчому рівні певних 

переваг для жінок у порівнянні із працівниками чоловічої статі; 3) гендерна 

стереотипізація – прояв дискримінації при відборі на робоче місце та у 

процесі здійснення трудової функції; 

 здійснено класифікацію проблем правового регулювання праці 

жінок за критерієм характеру прояву дискримінації: 1) позитивно-

дискримінаційні проблеми, які пов’язані із наявністю в жінок більшого 

кола прав та гарантій у порівнянні із чоловіками, наданих їм у зв’язку з 

фізіологічними особливостями задля забезпечення рівності між статями. 

До даної групи віднесено проблеми надмірності наданих жінкам правових 

гарантій у сфері трудових відносин, а також обов’язковість наданих 
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гарантій; 2) негативно-дискримінаційні проблеми, що пов’язані із 

проявами необґрунтованого, свавільного й упередженого ставлення до 

жінок, що призводить до порушення їх прав. Дану групу складають 

проблема недооцінення жіночої праці та відсутності еквівалентної оплати 

у порівнянні із чоловіками, а також проблема відсутності впровадженої 

міри відповідальності за дискримінаційні дії; 

 доведено, що у сфері міжнародного регулювання праці жінок 

прослідковується такі три основні тенденції розвитку: 1) глобалізаційна 

тенденція, яка фактично полягає у створенні єдиного правового поля з 

уніфікованими правилами в частині правового регулювання праці жінок, 

встановленні єдиних стандартів праці жінок, зокрема шляхом надання 

достатнього та необхідного набору додаткових прав та гарантій працюючим 

жінкам, вагітним жінкам, а також жінкам-матерям, який буде відповідати 

сучасному рівню розвитку суспільних відносин та інтересам як жінки, так і 

роботодавця; 2) тенденція забезпечення гідної праці жінок, зміст якої полягає 

у забезпеченні можливості здійснення жінками продуктивної діяльності, 

здатної забезпечити їм справедливу винагороду за працю, безпеку на 

робочому місці, соціальний захист, перспективи особистісного росту, участь 

в ухваленні важливих управлінських рішень та гендерну рівність; 3) 

тенденція щодо зменшення кількості заборон та позитивної дискримінації 

для забезпечення рівності між чоловіками та жінками, а також надання 

можливості жінкам в повній мірі реалізувати свій економічний потенціал без 

обмежень у сфері вибору видів та форм професій і зайнятості, в межах якої 

переглядаються наявні заборони та гарантії, надані законодавством жінкам; 

удосконалено: 

– характеристику етапів періодизації розвитку правового регулювання 

праці жінок на українських землях, яка включає наступні з них: 1) 

становлення правового регулювання праці жінок (з початку ХІХ ст. до 1921 

року); 2) розвиток правового регулювання праці жінок (1921–1953 рр.); 3) 
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розвиток правового регулювання праці жінок (1953–1991 рр.); 4) сучасний 

стан правового регулювання праці жінок (триває з 1991 року); 

– розуміння змісту таких правових гарантій для жінок при зміні 

трудового договору: 1) право жінки на збереження робочого місця у разі 

зниження її працездатності через вагітність та догляд за дитиною; 2) право 

жінки на поєднання догляду за дитиною та здійснення трудових обов’язків 

без припинення відпустки по догляду за дитиною; 3) недопущення 

переведення працівниці без її згоди на іншу роботу; 

 пропозицію щодо внесення зміни до Кодексу законів про працю 

України, яка полягає у доповненні ст. 265 абзацами 15 та 16 наступного 

змісту: «Посадові особи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні 

заборони щодо дискримінації, передбаченої статтею 2-1 цього Кодексу, 

несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Особи, щодо яких 

було вчинено дискримінаційні дії або бездіяльність за ознаками, 

передбаченими статтею 2-1 цього Кодексу, мають право на відшкодування 

шкоди в порядку, визначеному цивільним законодавством»; 

 обґрунтування стосовно необхідності здійснення наступних дій у 

контексті правового регулювання праці жінок: 1) створення програми 

сприяння охороні здоров’я працюючих жінок і чоловіків через врахування 

впливів на стан їхнього здоров’я робочого місця та навколишнього 

середовища; 2) реалізація спеціальних профілактичних програм; 3) ухвалення 

стандартів, які забезпечать належний захист від будь-якої небезпеки 

найбільш уразливих або сприйнятливих працівників; 4) забезпечення 

рівності представництва жінок в усіх процесах прийняття рішень щодо 

охорони їхнього здоров’я; 

дістали подальшого розвитку: 

 положення про те, що публічний характер правового регулювання 

праці жінок пов’язаний із необхідністю надати охорону й захист праву на 

працю жінці. Це, у першу чергу, стосується збалансованості з інтересами 
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роботодавця, основним прагненням якого є отримання прибутку, а отже, 

умови праці, техніка безпеки можуть не відповідати належним стандартам та 

порушувати права на життя і здоров’я. Також саме публічний характер 

забезпечує не лише існування даних стандартів, але й рівність їх як для 

жінок, так і для чоловіків, що створює комфортні умови праці; 

 деталізація основних недоліків законодавства у сфері праці жінок, 

якими є: 1) невідповідність правового регулювання праці жінок умовам 

ринкової економіки; 2) застарілість більшості норм трудового законодавства 

і, відповідно, їх неефективність при практичному застосуванні, що не 

дозволяє реалізовувати в повній мірі трудові можливості жінок; 

 аргументація стосовно доцільності надання окремим гарантіям 

диспозитивного характеру, зокрема нормам, які обмежують жінок у роботі в 

нічний час та наднормово або можливість поїздок у відрядження жінок-

матерів. У даному випадку застосування гарантій або відмова від них може 

здійснюватися за заявницьким принципом, тобто жінка самостійно 

відповідно до своїх можливостей визначатиме доцільність їх застосування. У 

той же час, питання обмежень жінок у праці в шкідливих умовах повинне 

залишатись імперативним; 

 твердження про те, що структурованість як особливість правового 

регулювання прийняття на роботу жінки означає, що для ефективного 

врегулювання суспільних відносин використовуються не лише норми 

Кодексу законів про працю. Оскільки ці відносини суттєво розширюються, 

до цього процесу долучається й адміністративне законодавство щодо 

контролю та забезпеченню з боку державних органів влади, законодавство 

про адміністративну відповідальність щодо притягнення до відповідальності 

за порушення заборон стосовно відмови у прийнятті на роботу; 

 формування подальших шляхів удосконалення правового 

регулювання праці жінок. 
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Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що викладені у дисертаційному досліджені положення у подальшому 

можуть бути використані: 

у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем праці жінок за 

законодавством України; 

у правотворчій діяльності – при перегляді та вдосконаленні положень 

чинного Кодексу законів про працю, доопрацюванні проекту Трудового 

кодексу України; 

у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть 

удосконаленню практики застосування норм чинного законодавства щодо 

праці жінок за законодавством України; 

у навчальному процесі – матеріали дисертації доцільно 

використовувати при підготовці підручників та навчальних посібників з 

дисциплін «Трудове право», «Конституційне право» та інших дисциплін 

правового характеру, при підготовці відповідних їх розділів. Їх враховано 

також у навчально-методичних розробках, підготовлених за участю автора. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і трудового 

права. 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 обговорювались 

на кафедрі правознавства Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля, а також були оприлюднені на міжнародних науково-

практичних конференціях: «Реформування національного та міжнародного 

права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року), 

«Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–28 

січня 2017 року), «Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод 
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людини і громадянина, інтересів суспільства та держави» (м. Харків, 14 

червня 2019 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, двох статтях – у наукових виданнях іншої держави, а 

також у трьох тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 

Структура дисертації складається з анотації, вступу, трьох розділів, 

що логічно поєднані у сім підрозділів, висновків і списку використаних 

джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 232 сторінки. Список 

використаних джерел складається із 198 найменувань і займає 21 сторінку. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ПРАЦІ ЖІНОК 

 

1.1 Поняття, сутність та ознаки правового регулювання праці 

жінок 

 

Один із основних принципів, який декларується національним та 

міжнародним законодавством, є принцип рівності, що передбачає надання 

кожній особі однакової можливості реалізовувати власні права, свободи та 

інтереси, їх охорону та захист. З плином часу та трансформацією суспільних 

відносин глибоку увагу привертає особлива охорона конституційних прав та 

свобод жінок, що зумовлене соціально-економічними, демографічними 

явищами, які розвиваються в суспільстві, а також морально-етичними 

уявленнями. Серед усіх конституційних прав і свобод важливу роль відіграє 

право на працю. Разом з тим, право на працю жінки через гендерні та 

фізіологічні особливості потребує спеціального правового регулювання. 

Праця продукує необхідність створення матеріальних і духовних цінностей, в 

тому числі й для жінок. Стрімкий технологічний прогрес у всіх суспільних 

сферах життя відобразився на сфері діяльності господарюючих суб’єктів. 

Виходячи із цього, слід зазначити, що питання правового регулювання праці 

потребує особливої уваги з боку держави та її інститутів, а також створення 

ефективної, прогресивної законодавчої бази, яка б дозволила оперативно та 

дієво регулювати суспільні відносини, що виникають у сфері праці. 

Надважливим елементом дослідження питання правового регулювання праці 

є наукові обґрунтування та глибоке теоретичне вивчення праці жінок.  

Вищезазначене пов’язане з сучасними проблемами гендерної рівності, 

економіки, соціального захисту, конституційності, що може проявлятися в 

певній дискримінації прав жінок на працю. Зокрема в даному контексті 

потрібно враховувати особливе становище жінки в суспільстві. Це зумовлено 
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тим, що жінка, окрім того, що має рівні права з чоловіком на працю, наділена 

здатністю народжувати та часто саме на неї покладають обов’язок щодо 

виховання нового покоління. Дані обставини викликають необхідність 

встановлення  державою додаткових гарантій, у тому числі гарантій у сфері 

праці. Однак на практиці досить часто трапляються ситуації, коли жінки 

підпадають під трудову дискримінацію з боку роботодавців. Обґрунтування 

позиції останніх полягає у тому, що жінка не спроможна виконувати певну 

роботу, а отже, вони встановлюють нижчий заробіток, ніж у чоловіків, не 

забезпечують їх належним соціальним захистом. Такі дії в цілому призводять 

до порушення конституційного права на рівність всіх суб’єктів, а також 

порушення такого важливого права на працю.  

У нинішніх реаліях потрібно актуалізувати та привернути увагу 

науковців до практичних проблем, які виникають у державі щодо питання 

правового регулювання праці жінок, оскільки його повне, комплексне 

дослідження надасть змогу забезпечити максимально раціональне 

використання праці жінок, збереження здоров’я, сприятиме створенню нових 

та додаткових робочих місць, дозволить підвищити економічне та соціальне 

становище держави, а також дослідити та вплинути на подолання окремих 

прогалин чи колізій, які виникають під час правового регулювання праці 

жінок. Особливість правового регулювання праці жінок зумовлює не лише 

національне законодавство, а й випливає з ряду міжнародних норм. Так, 

Конвенція про охорону материнства Міжнародної організації праці № 103 [1] 

встановлює основи правового регулювання материнства, що безпосередньо 

впливає на право на працю жінок. Даним міжнародним документом [1] 

закладається база для встановлення основних та додаткових гарантій 

правового регулювання, що імплементуються в законодавчі основи праці 

жінок. Зокрема передбачається, що жінкам надається право на відпустку у 

зв’язку з вагітністю та пологами, обов’язкову післяпологову відпустку, право 

на отримання грошової та медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та 

пологами, право на одну або кілька перерв на день, якщо жінка  годує  свою  
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дитину  груддю при перебуванні  у  відпустці у зв’язку з вагітністю та 

пологами. Крім того,  наказ роботодавця  про  звільнення  жінки,  виданий  за  

її відсутності або строки виконання якого збігаються з її відсутністю, є 

незаконним. Всі ці та інші додаткові права створюють основи правового 

регулювання праці жінок, які випливають із основних міжнародних та 

національних нормативно-правових актів. 

Дослідження поняття, сутності та ознак правового регулювання праці 

жінок є важливим елементом належного та ефективного функціонування 

трудових правовідносин. Метою такого дослідження є аналіз вітчизняної 

доктрини щодо визначення поняття «праця жінок», вивчення сутності такого 

поняття, надання характеристики, кваліфікація ознак, які притаманні такому 

явищу як праця жінок. Дані дослідження дозволять вивчити важливі 

елементи, які включає в себе дане поняття, а також зрозуміти його сутність. 

Аналізуючи вітчизняну наукову літературу, ми можемо дійти висновку, що 

праця жінок є малодослідженим явищем. Це вказує на наявність теоретичної 

проблеми, яка стосується такого важливого юридичного питання, що й 

обумовлює актуальність проведення даного дослідження.  

Прямо чи опосередковано дослідження даного питання здійснювали в 

своїх роботах наступні науковці: О.В. Андрійчук, А.Ю. Бабаскін, Ю.В. 

 Баранюк, Н.Б. Болотіна, В.Я. Бурак,  В.В. Довженко, М.М, Грекова, В.В. 

Жернаков, С.П. Ковалевич, Н.В. Кодацька, Л.В. Котова, Б.О. Лозан, Л. В. 

Межевська, Т.В. Омельченко, О.В. Пожаркова, С.М. Прилипко, 

О.М. Руднєва, Т.В. Усенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева,  І.В. Шульженко, 

О.М. Ярошенко та інші. Однак варто зауважити, що в науковій літературі 

мало приділено уваги саме поняттю, сутності та класифікації ознак 

правового регулювання праці жінок. Це все свідчить про актуальність 

дослідження даної тематики та зумовлює необхідність розкриття нових 

термінів і понять, що матимуть вагоме значення для практики та правової 

теорії. 
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Для того щоб здійснити загальний аналіз правового регулювання праці 

жінок, потрібно почати з послідовного дослідження його складових. Так, 

спочатку варто визначити такі загальні поняття: «праця», «праця жінок», 

«правове регулювання», що в подальшому надасть змогу сформулювати 

дефініцію категорії «правове регулювання праці жінок». Окрім цього, 

з’ясування строку відносно юридичного факту допоможе проаналізувати 

сутності даної правової категорії. 

У «Юридичний словнику» відзначено, що правове регулювання – це 

регулювання суспільних відносин, яке здійснюється за допомогою права та 

всієї сукупності правових засобів [2, с. 589]. Зазначене дозволяє зробити 

припущення, що правове регулювання – це не лише регулювання суспільних 

відносин, яке здійснюється за допомогою права, а й інших правових засобів 

та категорій, котрі безпосередньо можуть вплинути на свідомість учасників 

таких відносин. Це може вчинятися за допомогою таких елементів, як 

пропаганда та агітація, які в певній мірі можуть вплинути на свідомість 

особи, підірвати її належну поведінку в суспільстві, проте все ж вони є 

способом правового регулювання.  

Відповідно до «Великого юридичного словника» правове регулювання 

– процес впливу держави на суспільні відносини за допомогою юридичних 

норм; ґрунтується на предметі і методі правового регулювання [3, с. 524]. 

Основною ознакою, яка притаманна правовому регулюванню, є сукупність 

правових норм, які впливають на правила поведінки в середині держави і 

ґрунтуються на предметі, методі певної галузі права. Отже, за допомогою 

юридичних норм здійснюється регулювання суспільних відносин, зокрема в 

даному контексті ми можемо вказати те, що правові норми є важливим 

елементом праці жінок, які дозволяють не лише забезпечувати трудові права, 

а й захищати їх від порушення та дискримінації, котрих можуть зазнавати 

жінки з боку роботодавців. 

А.М. Куліш вказує, що правове регулювання – це здійснюваний в 

інтересах суспільства за допомогою норм права вплив на поведінку 
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учасників суспільних відносин з метою встановлення й упорядкування 

останніх [4, с. 62]. Основною метою правового регулювання є те, що за 

допомогою норм права та інших правових засобів здійснюється вплив на 

поведінку учасників суспільних відносин, в тому числі відносин у сфері 

праці жінок. Тобто за допомогою правових норм встановлюються та 

упорядковуються, тому числі, трудові відносини, механізми захисту у 

випадку їх порушення, а також інші норми, які спрямовані на захист, в першу 

чергу, самих жінок та роботодавців. 

О.Ф. Скакун під правовим регулюванням пропонує розуміти 

здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів 

упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорону та 

розвиток [5, с. 448]. Науковець вказує не лише на те, що правові норми 

закріплюють належне правове регулювання окремих суспільних відносин, а 

й охороняють їх і забезпечують їх розвиток. Таке регулювання охоплює різні 

сфери,  сторони життя та життєдіяльності суспільства, держави та індивіда, 

проте юридичної форми набувають лише найважливіші сфери людської 

життєдіяльності, яка полягає не лише в юридичному закріпленні, а й у 

змістовному правовому наповненні.  

Крім аналізу дефініції поняття «правове регулювання» та дослідження 

правового регулювання праці жінок, для повного та комплексного вивчення 

даної проблеми варто ще розглянути поняття «праця». 

Доцільно зауважити, що юридична наука не досліджувала в цілому 

поняття «праця», яке сприймається та використовується, як правило, в 

економічному значенні. При цьому слід зауважити, що переважно всі наукові 

розвідки даної категорії робились на підставі аналізу російських вчених та на 

основі застарілих праць. На нашу думку, по-перше, це може не відповідати 

нинішнім реаліям суспільних відносин, адже суспільство розвивається, право 

змінюється і застарілі наукові праці втрачають свою актуальність, по-друге, 

норми законодавства іншої країни можуть регулювати дещо інше коло 

відносин. 
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Згідно з «Тлумачним словником» праця – це діяльність людини; 

сукупність цілеспрямованих дій, що потребують фізичної або розумової 

енергії та мають своїм призначенням створення матеріальних і духовних 

цінностей [6, с. 1103]. З даного визначення можна зробити висновок, що 

тлумачний словник розмежовує працю на кілька категорій, по-перше, це 

діяльність людини, яка включає в себе сукупність цілеспрямованих дій, тобто 

праця передбачає заздалегідь створений конкретний план чи напрямок 

роботи, який буде реалізовуватися людиною. По-друге, праця поділяється на 

фізичну працю та розумову. Фізична праця – це сукупність послідовних та 

цілеспрямованих фізичних дій, в яких задіяні певні групи м’язів людини, 

задля виконання статичної та динамічної роботи, метою якої є створення 

матеріальних і духовних цінностей. Інтелектуальна (розумова) праця – це 

різновид праці, який полягає в реалізації креативних здібностей, хисту, 

таланту працівника. Її метою є створення матеріальних та духовних 

цінностей, за що особа отримує певну винагороду. Окрім цього, за 

визначенням вищезазначеного словника, обов’язковою ознакою праці 

виступає те, що особа своїми діями створює матеріальні та духовні цінності. 

Однак дане визначення не включає важливий елемент – винагороду, яку 

особа, задіяна у будь-якому  виді праці, має отримувати за свої дії, оскільки 

неоплачувана робота призводить до порушення права на працю та надає 

особі право на звернення до компетентних органів з метою захисту. 

На думку О.А. Ситницької, праця – це цілеспрямована діяльність 

людини щодо створення, зміни та збереження матеріальних і духовних 

цінностей, виробництва товарів і послуг для задоволення власних і 

суспільних потреб [7, с. 56]. З даного твердження можна зробити висновок, 

що праця задовольняє не лише загальні потреби держави шляхом створення 

валового внутрішнього продукту за допомогою праці, а й потреби особи, яка 

виконує цю працю, що виражається у формі винагороди. Саме завдяки праці 

в державі відбуваються різні економічні, соціальні та інші явища. Праця 

допомагає особі розвивати певні здібності, набувати нових якостей, які 
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реалізовуються через трудову діяльність. Як влучно зазначає науковець, 

праця є не лише явищем, яке покликане створювати чи змінювати 

матеріальні і духовні цінності, виробляти товари чи надавати послуги, а й 

явищем, яке забезпечує збереження суспільних цінностей. А тому ми можемо 

вказати, що однією із основних ознак праці є також створення, зміна та 

збереження суспільних цінностей. 

Д.П. Богиня визначає працю посередництвом трьох взаємопов’язаних  

категорій: праця – це складне і багатоаспектне явище, яке відіграє в житті 

суспільства і кожної окремої людини таку важливу роль, що саме це поняття 

в широкому розумінні є невіддільним від людського життя; праця – це 

свідома доцільна діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і 

духовних цінностей; праця – це першооснова і необхідна умова життя людей 

та суспільств [8, с. 7]. Підсумовуючи вказану позицію, ми можемо відмітити 

те, що праця є комплексним та складним явищем, яке включає в себе різні 

суспільні елементи. Вона відіграє особливу роль в житті кожної людини, 

оскільки визначає місце індивіда в системі суспільних відносин, а також 

надає змогу реалізовувати власні бажання, які випливають із свідомості 

людини. Без праці не може існувати держава, адже без неї не виробляється 

внутрішній валовий продукт, погіршуються основні економічні, соціальні, 

культурні та інші показники, не може існувати індивід і суспільство, так як 

праця є обов’язковим елементом життєдіяльності. 

Н.Д. Гетьманцева у своїй роботі вказує, що працю можна розглядати і 

як соціально-економічну, і як правову категорію, але необхідно погодитися з 

тим, що праця – це діяльність людини, яка відповідає вимогам принципів 

усвідомленості, цілеспрямованості, результативності, суспільної корисності і 

енерговитратності дій [9, с. 60]. Ми погоджуємося з таким твердженням, 

адже науковець дозволяє нам зробити висновок, що праця є не лише 

соціально-економічним явищем, а й юридичним. Тобто фактично праця є 

юридичним фактом або обставиною, за допомогою якої норми права 
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пов’язують виникнення, зміну чи припинення трудових правовідносин. 

Окрім цього, для праці характерні такі принципи: 

– принцип усвідомленості – полягає в тому, що особа осмислює за 

допомогою свідомості свою трудову діяльність; 

– принцип цілеспрямованості – особа здатна проектувати свою роботу 

та мати конкретну мету і ціль її виконання; 

– принцип результативності – будь-яка праця повинна приносити 

результат, що в цілому вказує на сукупний результат трудової системи, який 

наділений кількісними та якісними показниками; 

– принцип сукупності корисності і енерговитратності дій – 

проявляється в тому, що будь-які дії, які вчиняє особа, повинні приносити 

суспільно корисний результат. 

Виходячи із цього, ми можемо вказати, що, на нашу думку, праця – це 

складна, комплексна соціально-економічна та правова категорія, яка 

розглядається як сукупність певних дій людини, які вимагають фізичного або 

розумового втручання для створення, зміни, збереження певних благ 

суспільства, за що особа отримує винагороду, яка забезпечує її матеріальне 

або духовне благополуччя і є засобом для існування. 

Конституція України  [10] виділяє в окрему категорію працю жінок. 

Так, наприклад, згідно із частиною 5 статті 43 Конституції України [10] 

використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього 

здоров’я роботах забороняється. Це зумовлено тим, що жінки мають окремий 

правових статус в суспільстві, що підтверджується не лише національним 

законодавством, а й різними міжнародними документами. Це викликано, 

зокрема, тим, що жінка може бути матір’ю та спроможна народжувати дітей і 

потребує додаткового захисту з боку держави. О.В. Пожарова коментує 

правове регулювання праці жінок в Україні наступним чином: «Передбачені 

Кодексом законів про працю України гарантії та пільги для жінок, які мають 

дітей, слід оцінити як всеохоплюючі та досить високі» [11, с. 283]. Так, 
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аналізуючи норми Кодексу законів про працю України [12], ми можемо 

вказати на такі особливості правового регулювання праці жінок в Україні: 

          –  забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на 

роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на 

підземних роботах; 

         –  забороняється залучення жінок до важкої фізичної праці, маса речей 

яких перевищує встановлені законодавством граничні норми; 

         –  забороняється залучати жінок до роботи в нічний час, за винятком 

народного господарства; 

       – забороняється залучати жінок, які мають дітей віком до трьох років, до 

нічних, надурочних робіт, відправляти таких осіб у відрядження чи 

змушувати працювати у вихідні та/або святкові дні; 

– встановлюються певні обмеження щодо надурочних робіт і 

направлень у відрядження стосовно жінок, які мають дітей віком від трьох до 

чотирнадцяти років або дітей з інвалідністю;      

– вагітні жінки, а також жінки, які мають дітей віком до трьох років 

мають право на переведення на легшу роботу із збереженням середнього 

заробітку за попередньою роботою; 

       – надається на значно більший термін оплачувана відпустка у зв’язку з 

вагітністю та пологами (70 днів до пологів та 56 після пологів); 

      – надаються додаткові перерви для годування дитини дітей віком до 

півтора року; 

      –  забороняється звільняти жінок або відмовляти у прийняті на роботу 

жінкам, які мають дітей; 

–  забороняється знижувати заробітну плату в період вагітності чи 

наявності дітей; 

      – інші привілеї, які передбачені нормами міжнародного законодавства. 

Все вищевказане дозволяє зробити висновок, що жінкам надано ряд 

особливостей та правових гарантій порівняно із чоловіками, що викликано 
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насамперед тим, що жінки виховують дітей і є соціально-вразливими 

верствами населення.  

Аналізуючи вітчизняну юридичну літературу, можемо дійти висновку, 

що вчені зосереджені на досліджені основних питань правового регулювання 

праці як певної системи заходів впливу держави на суспільну поведінку цілої 

сфери праці. Однак вони недостатню увагу приділяють розгляду  вкрай 

важливого питання стосовно праці жінок. А отже, вважаємо за необхідне в 

контексті досліджуваної нами теми дати таке власне визначення поняття 

«правове регулювання праці жінок»: «Правове регулювання праці жінок –

це здійснюваний державою за допомогою норм права та інших способів 

правового регулювання вплив на суспільні відносини, які виникають, 

змінюються, розвиваються, припиняються під час реалізації жінками свого 

конституційного права на працю, що вимагає фізичного або розумового 

втручання особи жіночої статі з метою створення, зміни, збереження певних 

благ суспільства, за що така особа отримує винагороду, яка забезпечує її 

матеріальне або духовне благополуччя і є засобом для існування». 

Для більш глибокого розуміння поняття правового регулювання праці 

жінок необхідно дослідити його сутність, що допоможе з’ясувати межі 

поняття та відрізнити його від схожих правових явищ – механізму правового 

регулювання та правового забезпечення праці жінок. Оскільки дане правове 

явище є багатогранним та комплексним, необхідно спершу проаналізувати 

сутність правового регулювання та його вплив на зміст праці жінок. 

Ю.С. Шемшученко та С.В. Бобровник вказують, що  поняття «правове 

регулювання» відображає динаміку права, його силу та енергію, спрямовану 

на досягнення правового результату, вирішення життєвих ситуацій, які 

вимагають впливу права. Здійснюють його за допомогою засобів, які 

утворюють не просто комплекси, багатоелементні утворення, а послідовно 

з’єднані ланцюги певної структури, що знаходиться у динаміці 13. Таким 

чином, правове регулювання завжди повинно змінюватись та відповідати 

потребам суспільних відносин і суб’єктів права. В контексті праці жінок 



 

 

23

правове регулювання має враховувати надбання сучасних технологій, а 

також нові види професій, для того щоб встановити належні механізми 

охорони та захисту можливості реалізації жінками власного права.  

На думку С.І. Бостан, правове регулювання своїм змістом  здійснює 

правовий вплив на суспільні відносини через систему юридичних засобів, 

способів, форм та методів з метою приведення їх у відповідність з потребами 

суспільства, забезпечення у ньому порядку та стабільності 14, с. 243. 

Важливою є різноманітність видів впливу, що допомагає максимально 

охопити усі суспільні відносини щодо здійснення жінкою трудових 

обов’язків. Варто окремо виділити й мету правового регулювання праці 

жінок, якою є створення максимально комфортних умов для збалансованого 

здійснення жінкою усього обсягу наданих їй прав та обов’язків. Тобто 

правове регулювання праці жінок повинно бути пов’язаним та враховувати 

правові норми щодо їх сімейних, виборчих, економічних прав.  

Досліджуючи питання правового регулювання охорони праці, 

Б.О. Лозан  визначає, що її зміст щодо жінок полягає у наступному: забороні 

(обмеженні) застосування праці жінок на важких роботах та обмеженні 

трудового навантаження з метою охорони материнства 15, с. 243. Дійсно, 

дані питання входять у коло правового регулювання, проте й занадто його 

обмежують, оскільки враховують лише конституційні гарантії здійснення 

жінкою права на працю. Разом з тим, необхідні й гарантії забезпечення умов 

реалізації даного права. Наприклад, заборона відмовляти у прийнятті на 

роботу з причин статі та віку, наявності чи відсутності дітей. Крім того, 

залишені поза увагою правові гарантії рівності умов праці, її оплати та 

соціального забезпечення у випадку настання соціального ризику. 

Відповідно, можливо дійти висновку, що охорона праці становить значну 

частину обсягу правових норм щодо праці жінок та є важливою складовою 

механізму правового регулювання. Саме тому твердження, наведене автором, 

занадто звужує її можливості, а його використання є недоцільним у контексті 

даного дослідження.  
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У свою чергу, аналіз міжнародного правового регулювання праці жінок 

свідчить, що внаслідок фізіологічних особливостей жінок норми МОП можна 

поділити на ті, які встановлюють захисні положення стосовно усіх 

працюючих жінок (нічна праця та підземні роботи), і ті, які окремо 

стосуються праці вагітних жінок та жінок-матерів 16, с. 140. Тут варто 

зауважити, що міжнародні норми визначають лише найважливіші сфери і в 

даному аспекті такий розподіл є правильним. Також вдалим є визначення 

різних особливостей щодо правового регулювання праці вагітної жінки та 

жінки-матері, оскільки у них існують різні потреби та інтереси. Разом з тим, 

у національному законодавстві встановлення лише такого змісту правового 

регулювання призведе до значних прогалин та колізій, оскільки будуть 

відсутні правові норми щодо відпустки, відпочинку, оплати праці. 

Відсутність у законодавчому приписі вказівки на обов’язковість 

застосування принципу рівності може призвести до неправильного його 

тлумачення, а отже, й застосування. У свою чергу, наслідком буде 

порушення прав жінок.   

Важливу сторону даного питання розкриває В.В. Сичова, зазначаючи, 

що локальне упорядкування соціально-трудових відносин є провідною 

формою реалізації повноважень роботодавця у сфері регулювання праці 

працівників, оскільки воно дозволяє узгодити інтереси працівників і 

роботодавців, забезпечувати участь працівників і їхніх представників у 

нормотворчості і в управлінні працею, гарантувати працівникам більш 

високий рівень соціально-правового захисту в порівнянні із законом 17, 

с. 76. Тобто вченою, у першу чергу, підкреслюється роль не лише 

законодавчих приписів, але й локального регулювання,  яке дозволить 

створити максимально комфортні умови для жінки, враховуючи найменші 

зміни в трудових відносинах із нею. Правове регулювання на рівні законів та 

підзаконних нормативно-правових актів визначає лише мінімальні умови, за 

яких можлива реалізація права. Разом з тим, воно повинно стимулювати 

постійний ріст та розвиток таких умов, що, власне, й проявляється на 
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локальному рівні. Уцьому контексті важливо, щоб усі ієрархічні рівні 

правового регулювання переслідували єдину мету, що допоможе створити 

систему та прискорити досягнення результату. 

В.О. Андрійчук наголошує на тому, що регулювання праці жінок –

важливий інститут трудового права. Зважаючи на кваліфікаційну рівність 

праці жінок та чоловіків, жінки, окрім роботи на виробництві, багато сил та 

часу приділяють домашньому господарству і вихованню дітей. Тому 

об’єктивно жінка не може нарівні з чоловіком брати участь у суспільному 

виробництві 18, с. 11. У даному випадку більш доцільним буде вживання 

терміна «стереотипна гендерна роль чоловіка та жінки», оскільки за 

відповідних умов обов’язки щодо домашнього господарства та виховання 

дітей можуть покладатись на чоловіка, жінку або ж виконуватись на рівних 

засадах. Разом з тим, правове регулювання не може враховувати кожну 

конкретну ситуацію, тому в контексті праці жінок необхідно брати до уваги 

можливість виконання соціальних обов’язків саме жінкою. Проте важливо 

для дотримання саме принципу недискримінації передбачення й окремих 

правових норм, що врегульовують протилежну ситуацію, або використання 

гендерно нейтральних термінів із обов’язковою вказівкою на правовий 

принцип.  

Для глибшого розуміння сутності саме правового регулювання праці 

жінок необхідно враховувати й диференціацію правового регулювання 

трудових відносин, яка дозволить концентрувати увагу на умовах праці та 

особливостях працівників (у тому числі фізіологічних) при виконанні ними 

трудової функції. Диференціація може передбачати додаткове правове 

регулювання, обмежуюче правове регулювання та виключне правове 

регулювання 19, с. 109. Таким чином, сутність правового регулювання 

завжди має полягати у виділенні різних, нових сторін суспільних відносин та 

віднаходженні найбільш ефективних методів і засобів їх врегулювання. Дані 

сторони повинні взаємодіяти між собою, становити загальну систему, що діє 

задля досягнення єдиної мети.  Тож на основі проаналізованих наукових 
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робіт та використання загальнотеоретичних підходів можливо дійти 

висновку, що сутність правового регулювання праці жінок розкривається у 

поєднанні декількох сторін: 

        – правового регулювання прийняття жінки на роботу залежно від її 

сімейного стану; 

        – правового регулювання здійснення жінкою трудових обов’язків 

залежно від сімейного стану; 

        – правового регулювання припинення трудових відносин із жінкою 

залежно від сімейного стану. 

Щодо правового регулювання прийняття жінки на роботу залежно від її 

сімейного стану, то на сьогодні часто зустрічаються випадки відмови у 

прийнятті на роботу жінок, що мають певний сімейний статус, без пояснення 

причини, хоча законодавство чітко вимагає від роботодавця надання 

письмового пояснення про причину неприйняття на роботу жінок із дітьми.  

Разом з тим, О.А. Антон звертає увагу на питання непрямої дискримінації, 

що  пов’язана з тими випадками, які, на перший погляд, здаються 

нейтральними, але на практиці призводять до невигідних ситуацій для тих 

осіб, на яких поширюється така дискримінація. Наприклад, встановлення 

вимоги щодо знання мови даної країни при прийомі на роботу, для 

виконання якої немає особливої потреби (для виконання роботи двірника 

тощо) 20, с. 176. Отже, реальна проблема правового регулювання виникає 

через невідповідність правових норм сучасним реаліям. Із-за встановлення 

непомірних для роботодавців вимог щодо соціального забезпечення жінки із 

дитиною до 3-х років дискримінація відбувається саме щодо жінок, які лише 

можуть у майбутньому мати дитину, оскільки виникає ризик виплати їм 

значних коштів без фактичного виконання трудових обов’язків.  

Таким чином, правове регулювання прийняття на роботу жінки 

повинно охоплювати увесь обсяг можливих проявів як прямої, так і непрямої 

дискримінації. Крім того, воно має бути комплексним, а отже, об’єднувати не 

лише норми трудового законодавства, але й адміністративного щодо 
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встановлення відповідальності, а також передбачати обов’язковість 

прийняття державних програм щодо збільшення частки держави у 

соціальному забезпеченні та підвищення рівня економіки. Таким чином, 

правове регулювання праці жінки може створювати й умови для належної 

реалізації уже безпосередньо права на працю. Саме належні умови є 

основним завданням, яке виконує правове регулювання прийняття на роботу 

в межах досягнення загальної мети, оскільки саме право є об’єднуючим 

елементом при застосуванні соціальних, політичних та економічних засобів, 

які у сукупності дозволять подолати самі причини дискримінації. Відповідно, 

буде дотримано принцип рівності й недискримінації. На основі даного 

дослідження можливо виділити наступні особливості правового регулювання 

прийняття жінки на роботу залежно від її сімейного стану: 

1. Спеціалізованість. Так, правове регулювання найбільш детально 

регулює лише прийняття на роботу жінок із дітьми та їх соціальне 

забезпечення. Мета законодавця полягає в захисті прав та свобод таких 

жінок, внаслідок чого сформувався певний дисбаланс. Звісно, жінка з 

дитиною – це не єдиний можливий правовий стан жінки, проте саме дана 

категорія потребує додаткових гарантій під час прийняття на роботу через 

важливість забезпечення роботою особи, що виконує й додаткові обов’язки 

стосовно виховання наступного покоління. 

2. Структурованість. Щоб ефективно врегульовувати суспільні 

відносини, правове регулювання прийняття на роботу повинно 

використовувати не лише норми права, закріплені в Кодексі законів про 

працю. Так, оскільки створюється широке коло суспільних відносин, то до 

цього процесу долучається й адміністративне законодавство щодо контролю 

та забезпечення з боку державних органів влади, законодавство про 

адміністративну відповідальність щодо притягнення до відповідальності за 

порушення заборон стосовно відмови у прийнятті на роботу. 

3. Підконтрольність. Саме прийняття на роботу є одним із 

моментів, де державний вплив є одним із найбільших, оскільки точно 
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визначеними є гарантії, обов’язки та заборони щодо діяльності роботодавця. 

Механізми охорони та захисту права жінки на прийняття на роботу 

незалежно від її сімейного стану є більш швидкими та простими для 

втілення, внаслідок чого їх легше застосувати в порівнянні із контролем за 

самою трудовою діяльністю. 

Правове регулювання здійснення жінкою трудових обов’язків залежно 

від сімейного стану більш яскраво проявляється у законодавстві. Варто 

зазначити, що до жінок, як до суб’єктів трудових відносин, застосовуються 

усі правові норми, що певним чином врегульовують їх. Разом з тим,  період 

вагітності жінки та догляду за малолітньою дитиною охороняються 

особливо, а отже, й виникає потреба більш детально розглянути дане 

питання. Більшість правових норм, що регулюють дане питання, відносяться 

до правових інститутів охорони праці та соціального захисту, що свідчить 

про взаємозв’язок між ними та про існування певної системи, яка відповідає 

структурі правової норми.  

Відповідно до ч. 3 ст. 51 Конституції України сім’я, дитинство, 

материнство і батьківство охороняються державою 10. Тобто закони та 

підзаконні нормативно-правові акти повинні використовувати усі можливі 

правові методи та засоби, щоб гарантувати здійснення жінкою права на 

материнство у поєднанні із правом на працю та іншими правами жінок. У  

контексті саме трудових прав необхідно встановити особливі умови 

виконання трудових обов’язків, відпочинку, відпустки та оплати праці. Разом 

з тим, важливою залишається комплексність, а отже, встановлення 

можливості реалізації одного права не повинно перешкоджати можливості 

реалізовувати інше, оскільки така ситуація породжує колізійне й недієве 

законодавство, що призводить до порушення загального права на працю 

жінки.  

Крім того, правове регулювання саме здійснення жінкою трудових 

обов’язків повинно охоплювати лише головні сфери та види діяльності, а 

найбільший вплив має здійснюватись локальним регулюванням за 
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допомогою рекомендацій та заохочень стосовно роботодавця, так як  лише на 

локальному рівні можливо створити дійсно комфортні для конкретного 

суб’єкта умови праці. Відповідно, можливо виділити наступні особливості 

даної сторони сутності правового регулювання праці жінок: 

1. Пріоритетність. При поєднанні трудових обов’язків та обов’язків 

по догляду за дитиною правове регулювання більшої цінності надає саме 

останньому. Тобто, якщо даний обов’язок виконує жінка, то за допомогою 

правового регулювання для неї створюються найбільш комфортні умови 

через зміну виробничих норм, графіка роботи, збільшення строку на 

відпочинок.  

2. Локальність нормативно-правових актів. Хоча дане питання й 

закріплене на найвищому юридичному рівні, реальні й сучасні механізми 

забезпечення права на працю жінки, особливо вагітної або ж із малолітньою 

дитиною, встановлені саме на найнижчому локальному рівні. Локальний 

рівень дозволяє вирішувати ті питання, що не можуть бути винесені на 

загальнодержавний рівень, однак є важливими для тієї чи іншої жінки-

працівника. 

3. Позитивність методів. За порушення заборон або ж невиконання 

обов’язків наступає юридична відповідальність. Її застосування на сьогодні 

як інструменту переконання роботодавця дотримуватись правових норм є 

найбільш дієвим. Необхідно донести до роботодавця думку стосовно його 

інтересу в прийнятті жінки на роботу незалежно від її сімейного статусу. Це 

можливо здійснити за допомогою запровадження спеціальних 

заохочувальних та рекомендаційних методів правового регулювання, що 

стимулюватись необхідну поведінку, а не каратимуть за неправомірну.  

 Щодо правового регулювання припинення трудових відносин із 

жінкою залежно від сімейного стану, то воно охоплюються не лише самими 

трудовими відносинами, але й пов’язаними із ними щодо їх початку, а також 

здійснення нагляду, контролю та захисту. Відповідно, дана сторона 

загального правового регулювання праці жінки проявляється в декількох 
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аспектах: щодо гарантій збереження роботи; щодо гарантій захисту 

порушеного права. Так, перший аспект розкривається, наприклад,  через 

існування передбаченого ст. 178 Кодексу законів про працю України порядку 

переведення  на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком 

до трьох років 12. Таке переведення можливе лише за письмовою згодою 

самої особи. Тобто правове регулювання створює умови, за яких жінку 

можуть звільнити лише за неправомірне невиконання трудових обов’язків. У 

випадку ж порушення даних правових гарантій, передбачено застосування 

уже правового регулювання в сфері соціального захисту праці жінки, що 

стосується притягнення відповідної особи компетентними органами до 

адміністративної, кримінальної чи цивільної відповідальності. Крім того, 

соціальний захист полягає й у наданні соціальних послуг щодо первинної 

правової допомоги, права на позов до суду та адвоката з метою відновлення 

порушеного стану.  Важливо, щоб процес захисту прав відповідав інтересам 

самої жінки, а отже, був швидким та ефективним. Оскільки жінка виконує як 

обов’язки у сім’ї так і трудові, то тривалий процес захисту може призвести 

до ще більшого порушення її прав. Відповідно, можна зробити висновок про 

наступні ознаки даної сторони сутності правового регулювання праці жінок: 

1. Зв’язок із соціальним забезпеченням. На сьогодні законодавчо 

передбачено велику кількість соціальних ризиків, пов’язаних із здійсненням 

трудових обов’язків, та способів їх припинення. Однак, враховуючи 

спеціальні умови праці жінок залежно від їх сімейного статусу, завершення 

трудових відносин, особливо якщо це стосується настання об’єктивних 

соціальних ризиків, повинно бути забезпечене. Такі дії можуть полягати, 

наприклад, у зарахуванні трудового стажу у періоди невиконання трудових 

обов’язків. 

2. Процесуальність. Сам інститут звільнення з посади передбачає 

певну процедуру, яка включає кілька  послідовних стадій. Разом з тим, 

законодавчо встановлено умови, за яких звільнення жінки є недопустимим. 



 

 

31

Відповідно, порушення таких заборон викликає необхідність у застосуванні 

права на захист та процесуального законодавства.  

3. Винятковість. Так, трудовим законодавством встановлено точний 

перелік можливих випадків звільнення та винятків із них.  Таким чином, усі 

ситуації, що виходять за визначені межі, уже надають право жінці-

працівнику звертатись до суду або ж адміністративних органів за захистом та 

відновленням порушених прав. Відповідно, саме винятковість перешкоджає 

неправильному тлумаченню та застосуванню законодавства без прямого 

умислу.  

Крім того, важливою частиною правового регулювання припинення 

трудових відносин є соціальне забезпечення як у випадках травм на 

виробництві, так і при досягненні пенсійного віку. У даному контексті 

важливою є сама наявність рівного права, що не залежить від досвіду роботи, 

не змінюється залежно від статі. Отже, можливо дійти висновку, що правове 

регулювання припинення трудових відносин повинно бути направлене на 

створення умов лише добровільного або ж правомірного їх завершення. 

Тож для здійснення трудових обов’язків жінкам необхідно створити 

комфортні умови, що диференціюються залежно від факторів стану здоров’я 

та кількості й віку дітей. Відповідно, правове регулювання повинно 

створювати дані умови за допомогою правових методів та засобів впливу на 

трудові й пов’язані із ними відносини. Саме дослідження сутності правового 

регулювання праці жінок допомогло з’ясувати, яким же чином потрібно 

впливати для забезпечення дієвості правових норм. Також воно допомогло 

зрозуміти, у яких сферах повинно бути здійснене правове регулювання, що 

надалі дозволить вирішити проблему прогалин та колізій у законодавстві.  

Правове регулювання праці жінок характеризується власними 

ознаками, що слугують інструментом виділення його як окремого правового 

інституту, що взаємодіє як із трудовим правом, так із гендерним,  а також 

залежить від економіко-політичної ситуації в державі. Разом з тим, саме 

ознаки допомагають встановити, яким же має бути мінімально допустимий 
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рівень реалізації власних прав на працю жінками, для того щоб 

забезпечувати комфортні умови їх життя, а держава при цьому вважалась 

правовою та соціальною.  

 Так, А.І. Мотрич виділяє наступні негативні ознаки досліджуваного 

правового регулювання: невідповідність правового регулювання праці жінок 

умовам ринкової економіки; застарілість законодавства про працю; 

відсутність можливості реалізації трудового потенціалу в повній мірі 21, 

с. 26. Дійсно, сучасне правове регулювання має цілий ряд негативних рис, 

що однак не означає його абсолютну нездатність регулювати суспільні 

відносини щодо праці жінок. Так, залишено поза увагою закріплення 

правових принципів, встановлення більш сучасних методів правового 

впливу. Тому використання приведеного науковцем твердження є 

некоректним.  

В.В. Сичова наголошує на тому, що ще однією істотною особливістю 

локальних норм є те, що вони сприяють гармонізації інтересів працівників і 

роботодавця за рахунок впровадження системи «стримувань» і «противаг» 

сторін. Поступки сторін одна одній, взаємні зобов’язання, у свою чергу, 

сприяють побудові в колективах цивілізованих відносин [17, с. 78]. У 

контексті правового регулювання праці жінок дану ознаку можливо 

розглядати як позитивну сучасну можливість щодо вирішення проблем 

законодавства, які пов’язані з наявністю прогалин та колізій. Разом з тим, 

важливо встановити певні вимоги щодо локального регулювання з метою 

встановлення мінімальних непорушних прав жінки-працівника, забезпечених 

на будь-якому рівні 

У свою чергу, О.В. Андрійчук вказує на ще одну особливість правового 

регулювання працюючих жінок-матерів: вони володіють комплексом 

специфічних якостей, що вирізняють їх  та роблять предметом правового 

регулювання 18, с. 12.  Аналіз даного твердження дозволяє дійти висновку, 

що особливості сутності правового статусу працюючої жінки-матері роблять 

суспільні відносини за її участю важливими для правового врегулювання. 
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Разом з тим, автор не визначає, які ж саме особливості спонукають до 

виникнення правового регулювання, залишається поза увагою й питання, 

яким саме чином встановлюється зв’язок між окремим соціальним та 

правовим явищами. Саме тому дану думку автора недоцільно 

використовувати для нашого дослідження.  

Таким чином, на основі проаналізованих матеріалів та врахуванням 

поняття правового регулювання праці жінок можемо виділити загальні його 

ознаки. Саме вони допоможуть прослідкувати зв’язок із трудовим правом та 

його основними принципами, а також встановити головні положення, що 

повинні бути використані при правовому регулюванні праці жінок. Тож до 

загальних ознак належать наступні: 

1) відповідність принципам; 

2) диференційованість; 

3) публічно-приватний характер. 

Коротко охарактеризуємо кожну з них. 

Відповідність принципам. Так, правове регулювання праці жінок задля 

створення комплексного, системного інституту потребує застосування 

певного інструменту, що об’єднує між собою різні правові норми в межах 

єдиної мети. Таким інструментом є правові принципи, серед яких особливу 

роль у правовому регулюванні праці жінок відіграє принцип гендерної 

рівності та недискримінації. Рада Європи визначила гендерну рівність як 

рівний стан, незалежність, відповідальність та участь представників обох 

статей у всіх сферах суспільного й приватного життя [22]. Тобто правове 

регулювання повинно встановлювати аналогічні умови праці, вимоги щодо 

трудової дисципліни, права участі в колективних переговорах як для 

чоловіків, так і для жінок.  Разом з тим, вагітні жінки та жінки, що 

доглядають за дитиною, мають дещо змінений привілейований статус, а 

отже, й виникає питання щодо дотримання правового принципу та 

позитивної дискримінації.  
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Досліджуючи дане питання, необхідно враховувати основну мету 

встановлення певної норми, визначену ідеальним законодавцем. 

Використовуючи даний критерій, можливо дійти висновку, що такою метою 

було гарантування мінімальних прав жінок. Крім того, у разі скасування 

правових норм щодо надання більших прав даним суб’єктам права, їх  

природні права, власне, автоматично будуть порушуватись. Отже, 

враховуючи сутність правових норм щодо особливого правового статусу, 

зазначимо, що порушення принципу гендерної рівності не відбулось.  

Разом з тим, важливою є й відповідність правового регулювання 

загальним правовим принципам, що закріплені у міжнародних правових 

актах, оскільки вони відображають найбільш сучасні тенденції щодо 

суспільних потреб й інтересів та ефективного правового регулювання праці 

жінки. Саме міжнародні норми сприяють постійному вдосконаленню 

правового регулювання, що забезпечує його динамічний характер.  

Диференційованість. Дана ознака найбільш яскраво розкривається 

через аналіз самої сутності правового регулювання праці жінок. «Словник 

української мови» надає наступне тлумачення поняття «диференціація»: 

поділ, розчленування чого-небудь на окремі різнорідні елементи 23. 

Зазначена ознака також відображає зв’язок між правовим регулюванням 

праці жінки та правовим регулюванням трудових відносин, оскільки правові 

норми, що регулюють дані питання, відносяться до аналогічних правових 

інститутів. Така ж ситуація існує й у межах правових норм щодо праці жінки. 

У цьому контексті можливо виділити декілька напрямів: правове 

регулювання реалізації права на працю жінкою; правове регулювання 

захисту й охорони даного права; правове регулювання соціального 

забезпечення після настання невідворотних соціальних ризиків.  

Кожен із напрямів має власні особливості щодо методів та засобів, 

більш конкретних завдань, проте саме диференційованість дозволяє 

стверджувати про наявність системи. Оскільки усі правові норми 

відповідають принципам права, а також об’єднані єдиною метою, то для 
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підвищення ефективності реалізації даної мети необхідним є виділення груп 

завдань та розподіл відповідних правових норм, що найкраще сприятиме їх 

виконанню. Тобто диференційованість правового регулювання праці жінки 

допомагає утворенню  ергономічної структури. Важливо, щоб диференціація 

правових норм відбувалась не централізовано, а на основі наукових 

досліджень та практичних спостережень,  так як лише в даному випадку 

законодавча структура відповідатиме реальному правовому регулюванню, 

якого потребують трудові й пов’язані із ними відносини за участю жінки.  

Також диференціація повинна проходити виключно на рівні закону. 

Виділення власних структурних елементів у підзаконних нормативно-

правових актах призведе до надмірного ускладнення суспільних відносин та 

однозначного виникнення колізій й неправильного тлумачення норм права.  

Публічно-приватний характер. Ф.А. Цесарський  вказує, що публічно-

приватний характер трудового права пов’язаний, перш за все, із тим, що воно 

має у своїй структурі дві складові: виробничу (економічну) і соціальну 

(захисну), оскільки, з одного боку, трудове право націлене на правове 

забезпечення процесу виробництва суспільного продукту, а з іншого – на 

захист людини і її прав у трудових відносинах. При цьому, якщо перша 

функція стосується технічної сторони праці, підвищення її продуктивності, 

одержання вигоди й прибутку, то друга визначає внутрішній зміст трудових 

правовідносин, тобто гармонізацію інтересів усіх учасників на основі 

особистої волі [24, с. 326]. У контексті праці жінок правове регулювання 

стосується взаємовідносин між роботодавцем та жінкою-працівником, хоча 

часто існує й третя сторона в особі чоловіка-працівника. Відповідно, 

публічний характер правового регулювання праці жінок пов’язаний із 

необхідністю надання охорони й захисту праву на працю жінки. У першу 

чергу, це стосується збалансованості із інтересами роботодавця, основним 

прагненням якого є отримання прибутку, а отже, умови праці, техніка 

безпеки можуть не відповідати належним стандартам та порушувати права на 

життя і здоров’я. Також саме публічний характер забезпечує не лише 
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існування даних стандартів, але й рівність їх як для жінок, так і для чоловіків, 

що створює комфортні умови праці. 

У свою чергу, приватний характер правового регулювання дозволяє 

гнучко вирішити локальні, конкретні питання щодо суми оплати праці, 

тривалості робочого дня. Саме він забезпечує існування правового 

регулювання праці жінок, оскільки від приватної зацікавленості роботодавця 

та працівника у взаємовідносинах трудового характеру й виникає потреба у 

правовому регулюванні. Також приватний характер правового регулювання 

дозволяє приводити його у відповідність з новими суспільними відносинами, 

швидко реагувати на зміни та створювати  договірні гарантії.  

Разом з тим, правове регулювання має й власні унікальні ознаки, що 

дозволяє говорити про відокремленість даного правового явища, можливість 

застосування особливих методів та засобів щодо суспільних відносин. Таким 

чином, саме спеціальні ознаки допоможуть вдосконалити законодавство та 

привести його у відповідність із реальними потребами та інтересами жінок 

щодо здійснення трудових обов’язків. На основі аналізу наукових матеріалів 

та врахування сутності правового регулювання праці жінок можливо 

виділити його наступні спеціальні ознаки: 

1) соціофізіологічний вплив; 

2) правова привілейованість; 

3) гендерна стереотипізація. 

Соціофізіологічний вплив як ознака правового регулювання – це 

залежність правового регулювання праці жінок від їх соціального та 

фізіологічного стану. 

Щодо соціального стану, то мова йде саме про стереотипну гендерну 

роль. Відповідно, правове регулювання повинно враховувати, чи необхідно 

виконувати жінці обов’язки  щодо домашнього господарства, щодо догляду 

та виховання за дітьми, та, водночас, упорядковувати усі фактори, які можуть 

заважати жінці безпосередньо виконувати її  трудові обов’язки. Саме тому 

правове регулювання має стимулювати розвиток балансу між обов’язками 
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жінки та чоловіка, а не між різними обов’язками жінки. У  Рекомендації 

№ 165 стверджується про зміну ролі як чоловіка так і жінки 25. Відповідно, 

правове регулювання хоча й буде залежати від соціальних чинників, все ж 

розподілятиме навантаження рівномірно. Таким чином, правове регулювання 

праці жінки зможе підвищити рівень соціального забезпечення при 

виконанні трудових обов’язків, а також збільшити комфортність умов праці. 

Крім того, зменшиться й рівень дискримінації через відсутність переваг при 

наймі як чоловіків, так і жінок. 

Щодо фізіологічних чинників впливу на зміну правового регулювання 

праці жінок, то до них відносять важливість збереження здоров’я жінки, 

необхідність відпочинку до та після пологів. Крім того, без спеціальної 

підготовки жінка не зможе виконувати той самий об’єм фізичної роботи, що 

й чоловік. Тому саме дані фактори варто враховувати при встановленні 

належного правового регулювання.  

Ще одна ознака – правова привілейованість – розкривається через 

передбачення на законодавчому рівні певних переваг для жінок. Більшість із 

них одночасно є й гарантіями захисту прав. Разом з тим, на сьогодні склалась 

ситуація, коли встановлення переваг для праці жінки є надмірним 

економічним тягарем для роботодавця. Тому необхідно встановлювати нові 

методи правового регулювання. Одним із найдієвіших є скасування 

привілейованості саме жінок за допомогою надання можливості виконувати 

соціальні обов’язки й чоловікам. Саме так можливо буде досягти 

нівелювання переваг чоловіків при прийнятті на роботу та зменшити прояв 

дискримінації.  

Проте такий метод неможливо застосувати для підвищення 

ефективності заходів стосовно фізіологічного здоров’я працюючої жінки. 

Відповідно, у даному випадку потрібно застосовувати комплексний метод 

щодо поєднання економічних і політичних чинників та обов’язкового 

тлумачення й застосування правових норм у відповідності із правовими 

принципами. Таким чином, привілейованість правового статусу працюючої 
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жінки має відповідати сучасним суспільним тенденціям та не створювати 

перешкод для, власне, реалізації жінкою права на працю. 

Така ознака правового регулювання праці жінок, як гендерна 

стереотипізація, пов’язана безпосередньо із самим поняттям гендерного 

стереотипу, під яким розуміють стійке, повторюване, загальноприйняте 

уявлення про місце й роль жінок і чоловіків у суспільстві [26, с. 55].  

Тож можливо дійти висновку, що ознаки правового регулювання праці 

жінок дозволили виявити межі даного поняття, з’ясувати особливості їх 

впливу на суспільні відносини. Саме дане дослідження також допомогло 

виділити основні відмінності між правовим регулювання та законодавчим 

втіленням, що надалі дасть змогу узгодити їх між собою на основі правових 

принципів, а отже, й більш якісно здійснювати регулювання праці жінок.  

Отже, правове регулювання праці жінок є комплексним інститутом, що 

охоплює велику кількість правових норм, закріплених у різних законодавчих 

актах. Разом з тим, дане дослідження допомогло з’ясувати, яким же чином 

такі норми права взаємодіють, а отже, й виділити недосконалості правового 

регулювання та норми, що вже не відповідають актуальним суспільним 

відносинам щодо праці жінок. Крім того, воно допоможе через розкриття 

сутності та особливостей правового регулювання змінювати й 

вдосконалювати чинне законодавство поступово, що, у свою чергу,  

сприятиме зростанню стабільних умов, за яких працюючі жінки можуть 

здійснювати довгострокове планування, а також зміні, трансформації уже 

застарілих норм через стимулювання розвитку нових за сутністю суспільних 

відносин щодо праці жінок.  

 

1.2 Генезис правового регулювання праці жінок на українських 

землях та його сучасний стан  

 

Суспільні відносини постійно вдосконалюються та розвиваються у 

зв’язку із зміною соціальних парадигм, виникненням інноваційних 
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технологій, впливом зовнішніх  політичних та економічних чинників. До цих 

змін повинно пристосовуватись і правове регулювання, оскільки саме від 

нього залежить ступінь реалізації у соціумі прав суб’єктів. Крім того, саме 

правове регулювання встановлює умови дотримання правових принципів, 

одним із яких є принцип рівності та недискримінації. Даний принцип 

допомагає втілювати та забезпечувати соціальну справедливість. Також 

питання дискримінації зустрічається у повсякденному житті постійно, 

особливо щодо категорій осіб, котрі потребують додаткового захисту, до 

яких відносяться й жінки. Становлення та розвиток правового регулювання 

праці жінок має тривалу історію, дослідження якої дозволить краще 

зрозуміти сутність і особливості поняття правового регулювання праці жінок, 

саме тому дана наукова розвідка є актуальною.  

За всю історію правового регулювання праці жінок існувала велика 

кількість різноманітних підходів, відповідно, їх дослідження дозволить 

з’ясувати наслідки впровадження тих чи інших правових норм, відповідність 

тодішнім суспільним відносинам, співвідношення із реальним правовим 

станом праці жінок. У свою чергу,  це дасть змогу проаналізувати історичні 

дані та виділити позитивні й негативні риси правового регулювання, що 

уможливить виділення лише корисного для вдосконалення законодавства 

досвіду, а також дозволить уникнути помилок при запровадженні новел у 

правове регулювання.  

Також дослідження генезису правового регулювання допоможе глибше 

усвідомити, яким же чином формувався відомий на сьогодні правовий 

інститут, особливості його сутності.  Отриманні результати можливо буде 

застосувати на практиці при створенні законодавчих приписів, які б 

відповідали саме правовим нормам щодо праці жінок. Дане дослідження 

надасть можливість провести аналіз відповідності сучасних нормативно-

правових приписів сутності правового регулювання та існуючим суспільним 

відносинам.  
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Крім того, важливим аспектом розвитку правового регулювання є його 

поступовість та еволюційність. Дослідження історичного шляху правового 

регулювання має забезпечити його відповідність даним критеріям, а також 

виявити прогалини в історії, що спричинили на сьогодні неправильне 

тлумачення певних правових норм або ж неможливість їх виконання. Даний 

науковий пошук допоможе також встановити, які соціологічні, економічні й 

політичні фактори впливають на  зменшення ефективності правового 

регулювання, та в подальшому враховувати їх при плануванні реформ.  

Окремими аспектами даного питання на науковому рівні займались 

наступні вчені: В.М. Заруба, Н.О. Бондаренко, С.В Вишновецька, М.М. 

 Грекова, Н.В. Грицяк, С.П. Ковалевич, В.В. Костицький,  Є.В. Краснов, С.Є. 

Лешанич, О.В. Нестерцова-Собакарь, Ю.В. Пансевич, С.А. Петреченко, М.І. 

Покровська, А.Є. Спіцина, В.М. Хвостов, І.В. Шульженко, В.М. Щеголов. 

Генезис правового регулювання праці жінок на сьогодні недостатньо 

дослідженим, хоча окремими його питаннями займались у власних наукових 

роботах наступні учені: які вчені? 

У загальному дослідженні виникнення, становлення та розвитку 

українського права й держави В.М. Іванов наводить наступну періодизацію: 

1) початок державно-правового розвитку на теренах України (середина І тис. 

до н. е. – середина І тис. н. е.); 2) період Давньоруської держави й права 

(VI ст. – середина XIVст.); 3) Литовсько-руська держава і право (друга 

половина XIVст. – середина XVI ст.); 4) Козацька держава і право; 

5) суспільно-політичний устрій і правове становище українських земель у 

XVIII – на початку ХХ ст.; 6) період відродження Української національної 

держави і права (1917-1921 рр.);  7) період становлення і розвитку України як 

радянської республіки (1917-1991 рр.); 8) період розбудови та розвитку 

сучасної Української держави і права, який розпочався з прийняттям 

Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року 27, с. 18. 

Аналізуючи підхід автора, варто наголосити на контексті дослідження щодо 

правового регулювання праці жінок, оскільки саме він слугуватиме основним 
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критерієм відповідності періодизації. У цьому аспекті слід зауважити, що 

праця жінок у широкому розуміння існувала завжди, а її правове 

регулювання зводилось до значного списку заборон, закріплених звичаєвим 

правом. Праця жінок у контексті трудових відносин почала розвиватись у 

ХІХ ст. через вплив цілого ряду факторів. Відповідно, й розвиток правового 

регулювання праці жінок необхідно досліджувати саме від початку розвитку 

трудових відносин, а отже, дана класифікація є занадто широкою. 

На думку В.М. Заруби, доцільно використовувати наступну 

періодизацію: 1) відродження законодавства України в період національно-

демократичної революції 1917-1920 рр.; 2) становлення та утвердження 

радянської правової системи в Україні; 3) правова система в період Другої 

світової війни; 4) система права в УРСР; 5) розвиток законодавства в часи 

незалежності України 28, с. 7. Дійсно, правові системи, наведені автором 

значно відрізнялись рівнем демократичності, дотриманням прав людини, 

зокрема жінки. Але саме розвиток правового регулювання має дещо 

тривалішу історію, оскільки право на працю жінок існувало ще в часи 

Російській імперії. У свою чергу, це не могло не вплинути на подальше 

розуміння та розвиток поняття права на працю жінок. Саме тому необхідним 

є дослідження даного періоду. Крім того, автором було розділено розвиток 

правової системи в УРСР на три етапи. У контексті дослідження праці жінок, 

такий поділ є недоречним, оскільки зміни щодо правового регулювання для 

виділення нового періоду повинні надавати йому нових особливостей, що не 

були характерними раніше. Відповідно, у правовому регулюванні праці 

жінок варто виділяти лише два періоди. 

Досліджуючи питання загального правового регулювання прав жінок, 

С.А. Петреченко виділяє такі його етапи: 1) зародження першооснов 

гендерної рівності внаслідок систематизації та кодифікації нормативних 

актів та звичаїв (ХVIII ст. – початок ХХ ст.); 2) розширення прав жінок після 

жовтневого перевороту та утворення СРСР внаслідок прийняття низки 

нормативно-правових актів щодо паритету прав жінок та чоловіків (початок 
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ХХ ст. – 90 рр. ХХ ст.); 3) період демократизації українського суспільства, у 

якому права жінок охороняються об’єктивним правом, проте на 

суб’єктивному рівні є деякі проблеми  ( триває з 90 рр. ХХ ст.) 29, с. 118. 

Таким чином, правильно відзначено період становлення правового 

регулювання праці жінок, оскільки він збігається із їх загальним визнанням. 

Також варто наголосити й на тому, що правове регулювання на своїх 

початкових етапах розвивалось доволі повільно і часто було регресним. Саме 

тому таким тривалим був перший його етап. Разом з тим, тривалість другого 

етапу, на наш погляд, є необґрунтованою, оскільки аналіз трудового 

законодавства яскраво свідчить про зміну способів та методів впливу на 

суспільні відносини.  

Комплексного характеру надано періодизації, яку пропонує 

Т.І. Олексюк: перший період – від скасування кріпацтва та до кінця Першої 

світової війни (1861-1917 рр.); другий період – радянський – від жовтневого 

перевороту 1917 року і до прийняття Кодексу законів про працю 1971 року; 

третій період – від прийняття Кодексу законів про працю та до часів 

проголошення незалежності України (1971-1991 рр.); четвертий період 

(триває з 1991 року) 30, с. 151. У першу чергу, слід не погодитись із 

автором щодо визначення початкової точки розвитку трудових відносин. 

Звісно, скасування кріпацтва стало одним із найбільш важливих факторів, що 

вплинули на зміну наголосу правового регулювання із сільського 

господарства на підприємництво, хоча такі відносини почали розвиватись 

значно раніше, що безпосередньо залежало від розвитку й впливу науково-

технічного прогресу. Крім того,  неточним є і встановлення закінчення 

другого періоду, оскільки прийняття будь-якого кодексу завжди є 

завершальним етапом правового регулювання, його найдосконалішою 

формою. Відповідно, самі трансформаційні процеси розпочались дещо 

раніше у зв’язку із трансформацією політичної волі.  Варто також 

враховувати, що  зміна правового регулювання владою СРСР на українських 
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землях розпочалася дещо пізніше у порівнянні з російськими територіями, 

тому встановлювати початковою точкою відліку 1917 рік є некоректним.  

Т.І. Олексюк також вказує, що, незважаючи на становлення засобів 

виробництва протягом всієї історії існування нашої держави, охорону праці 

як обов’язковий елемент трудової діяльності почали розглядати саме після 

скасування кріпацтва. Реформи початку 60-х рр. XIX ст. і скасування 

кріпацтва створили умови для формування так званого «фабрично-

трудового» законодавства 30, с. 152. Погоджуючись із даним твердженням, 

зазначимо, що слід виділити й деякі особливості щодо праці жінок. Так, 

оскільки жінка розглядалась у тогочасному суспільстві як більш слабка 

особа, то й робота у неї повинна була бути легшою, ніж у чоловіків. Саме 

тому правове регулювання праці жінки розпочалось раніше становлення 

фабричного законодавства. Воно було можливе, в першу чергу, в державній 

та освітній сферах, з чого й розпочалось правове регулювання.  

Крім того, Є.В. Краснов правильно вказує, що XX ст. ознаменувалося 

формуванням міжнародних стандартів трудових прав, які містяться в актах 

ООН, МОП, регіональних організацій (Ради Європи, Європейського Союзу 

та ін.) 31, с. 7. Дійсно, світові процеси не могли не впливати на розуміння 

права на працю жінки й в УРСР та його реалізацію, хоча основні зміни 

відбулись уже за часів незалежності. На основі аналізу нормативно-правових 

актів післявоєнного періоду стає зрозумілим, що підхід до врегулювання 

суспільних відносин змінився, оскільки почали визначались пріоритетні 

напрями та виділились окремі правові інститути. Разом з тим, особливості 

впливу міжнародних норм на правове регулювання в ХХ ст. постійно 

змінювався від ігнорування й  декларативного проголошення вищих 

правових цінностей до реальних спроб привести законодавство у 

відповідність до міжнародних стандартів. Саме тому варто доповнити 

твердження автора часовими рамками та історичним контекстом.  



 

 

44

Тож на основі проведеного аналізу наукових підходів та врахування 

особливостей розвитку розуміння праці жінок пропонуємо наступну 

періодизацію правового регулювання праці жінок на українських землях: 

1. Становлення правового регулювання праці жінок (початок ХІХ 

ст. –  1921 р.). 

2. Розвиток правового регулювання праці жінок (1921-1953 рр.).  

3. Розвиток правового регулювання праці жінок (1953-1991 рр.). 

4. Сучасний стан правового регулювання (триває з 1991 року). 

Важливо, щоб періодизація враховувала науково-технологічний 

прогрес, розвиток ринку праці, державницькі програми. Разом з тим, правове 

регулювання на українських землях часто змінювалось не природним 

шляхом, а через вплив зовнішніх чинників, саме тому дана періодизація 

враховує як природне виникнення, так і вплив способу управління у різних 

державах.  

Тож розвиток правового регулювання праці жінок розпочався на 

початку 1800-х років, проте даний процес не був раптовим. Як вказує 

А.Є. Спіцина, з кінця XVIII століття в економічно розвинених країнах 

панівною стала ліберальна ідеологія, яка проголошувала правову рівність 

працівників і роботодавців та абсолютну свободу трудового договору, хоча 

на практиці це означало повне домінування роботодавця, який володів 

засобами виробництва і в односторонньому порядку міг диктувати свої 

умови 32, с. 117. Таким чином, відбулось запозичення, викликане потребою 

відповідності національних та зарубіжних процесів. Разом з тим, достатнього 

розвитку права жінок ще на набули й іноземних державах, а в Російській 

імперії існуючі положення запровадили із значним ступенем адаптації до 

місцевих особливостей. Крім того, при дослідженні правового регулювання 

праці жінок у ХІХ ст. варто враховувати й соціальні фактори. Так, на 

можливість працювати впливав соціальний статус жінки, тому отримати 

роботу значно простіше було особам із матеріально незабезпечених верств, 
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оскільки вакансії, що на той час існували, не відповідали вимогам роботи для  

заможних прошарків. 

Отже, регулювання трудових відносин розпочалось із мотивів 

необхідності централізованого контролю за підприємницькою діяльністю. 

Таким чином, 1835 року було прийнято Положення про відносини між 

власниками фабричних установ та робітниками, працюючими по найму 33. 

Хоча даним актом безпосередньо не регулювалася праця жінок, він мав 

основоположне значення,  оскільки заклав основи для майбутнього 

регулювання праці як чоловіків, так і жінок. Аналіз даного документа вказує 

на особливості ранніх трудових відносин. Так, у ньому, у першу чергу, 

визначалась взаємодія між господарями кріпаків у селах та власниками 

фабрик і заводів у містах стосовно розпорядження ними. Уже в перших 

нормативних актах перевага надається підприємцям, оскільки вказується на 

неможливість повернення кріпака до закінчення строку виконання ним 

трудових обов’язків, передбачених у договорі. Крім того, даний акт визначає 

й можливість підписання договору, що є раннім еквівалентом  сучасного 

трудового договору. Таким способом вдавалось розвинути й популяризувати 

трудові відносини, що й стало підґрунтям для подальшого скасування 

кріпацтва. Разом з тим, ідеалізувати існуючі на той час відносини також не 

варто, так як відбувались порушення прав особи, були відсутні інститути 

охорони й захисту праці.  

У перші роки після скасування кріпацтва праця жінок розглядалась як 

можливий варіант для вирішення питання щодо використання телеграфів. 

Так, у 1865 був виданий указ щодо прийняття на дану посаду жінок із 

визначенням заробітної плати, їх статусу, а також відносин із чоловіками 34, 

с. 6. Хоча нормативний акт й був прогресивний для свого часу, все ж права 

чоловіків та жінок на аналогічній посаді не були однакові, що особливо 

стосується соціального забезпечення. Жінка не мала статусу державного 

службовця, а також не могла в майбутньому отримувати пенсію. Разом з тим, 
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саме діяльність в якості телеграфіста відкрила шлях жінок до інших, окрім 

робітничих, спеціальностей, що згодом і було врегульовано.  

Так, 1871 року було прийнято рішення щодо визначення списку 

можливих видів діяльності саме для жінок, до яких відносились: акушерство 

та діяльність сестер милосердя; робота вихователем у початкових та 

молодших класах для дівчат; телеграфна діяльність; рахункове відомство 35, 

с. 30. Таким чином, правове регулювання праці жінок розповсюджувалось, у 

першу чергу, на державну службу, особливо в тих сферах, до виконання 

обов’язків в яких чоловіки проявляли менше зацікавленості (телеграфна 

діяльність та діяльність у сфері медичної допомоги). Поряд з цим, офіційне 

визнання можливості працювати жінкам дозволило зробити це явище більш 

масовим, що не могло не відзначитись на економічному та соціальному стані. 

Оскільки бажаючих працювати була велика кількість, то  згодом були 

визначенні вікові цензи, обмеження щодо шлюбів та заробітної плати. Варто 

також вказати, що надання можливості працювати поза умовами реального 

виробництва, не влаштовувало й власників фабрик. Як наслідок, сукупність 

даних факторів призвела до регресного правового регулювання в даній сфері.   

Комітет Міністрів у 1885 році також запровадив правове регулювання 

праці жінок й на виробництві, прийнявши рішення «Про заборону нічної 

роботи неповнолітнім та жінкам на фабриках, заводах і мануфактурах» 36. 

Однак навіть у тексті самого нормативно-правового акта було вказано про 

гнучкість норми права щодо початку її застосування,  а також можливих 

винятків для конкретних приватних підприємств. Оскільки нові обмеження 

змушували власників витрачати більші суми для оплати нічної праці 

чоловіків, закон почали або ж порушувати, або ж шукати обхідні шляхи. 

Тобто, хоч бажанням законодавця і було створення мінімальних умов захисту 

прав жінок, все ж без комплексних заходів у даній сфері закон виявився 

недієвим.  

Значні позитивні зміни почали відбуватись із початком ХХ ст., коли 

уже в 1903 році було започатковано реформу викладацької діяльності. Як 
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вказує В.М. Хвостов, у процесі таких змін жінці надавалось право на 

викладання й у середніх та вищих гімназіях для дівчат, а згодом – і середній 

школі для хлопчиків 37, с. 195. У контексті розвитку правового 

регулювання праці жінок такі новели свідчили про зміну самого підходу до 

правового регулювання, оскільки вони були проведені поступово та у 

комплексі. Крім того, значно трансформувались і суспільні відносини, 

оскільки виникла потреба в закріпленні на загальнодержавному рівні даного 

положення.  

Варто також наголосити, що зміни стосувалися не лише викладацької 

сфери, однак саме вона стала першим етапом. Уже в 1904 році було змінено й 

правила щодо здійснення телеграфної й поштової діяльності 38, с. 189. 

Важливим було встановлення вимог щодо кваліфікації, а не щодо статусу 

одруженої жінки. Крім того, визначались й умови відпочинку після пологів 

та гарантування його, на відміну від попередніх положень. Тобто відбувалося 

вдосконалення законодавства та правового регулювання. Варто акцентувати 

увагу на тому, що дієвість змін обґрунтовувалася їх зв’язком із загальною 

реформою щодо демократизації та збільшення способів захисту прав людини 

внаслідок проведення протестів та значних наукових напрацювань.  

         1913 року був прийнятий на основі попередніх нормативно-правових 

актів «Статус щодо промислової праці», де питання праці жінок регулювали 

наступні положення: при наймі заміжніх жінок і неповнолітніх осіб, що 

мають окремий вид на проживання, не потрібно особливого дозволу батьків, 

опікунів або чоловіків; на гірських заводах і промислах жінки не 

допускаються до нічних робіт, а також до робіт у середині рудників; 

дозволяються підліткам і жінкам нічні роботи в згаданих у попередній статті 

закладах, коли зазначені роботи виконуються ними одночасно і спільно з 

главами їх родин 39. Таким чином, визнавалось право жінки самостійно 

обирати місце та вид роботи без впливу з боку сім’ї та чоловіків. У свою 

чергу, це свідчить про усвідомлення жінки як самостійного суб’єкта права. 

Крім того, важливою є норма щодо обмеження праці жінок на виробництві у 
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шкідливих умовах та вночі, що вдосконалює попередню норму стосовно 

обмеження часу виконання трудових обов’язків. Але спірним є включення 

норми щодо праці разом із головою родини. Під виразом «голова родини» 

тлумачиться саме чоловік, що уже свідчить про недотримання принципу 

рівності. Разом з тим, аналіз статей «Статуту щодо промислової праці» дає 

змогу дійти висновку, що до робіт, які сім’я може виконувати разом, 

відносяться усі можливі сфери. Таке положення закріплювалося, ймовірно, 

для обмеження можливості повного застосування попередніх норм, оскільки 

це значно порушувало б інтереси підприємців.  

Тож на основі проаналізованих законодавчих актів та використання 

загальнотеоретичного підходу можливо виділити такі основні особливості 

періоду становлення правового регулювання праці жінок: 

1) залежність від політичної волі; 

2) науковість; 

3) відсутність гарантій; 

4) порушення принципу рівності права на працю. 

Коротко проаналізуємо кожну з цих особливостей.  

Залежність від політичної волі. Саме з нею була пов’язана якість і 

швидкість здійснення самої реформи, її напрямок. Правове регулювання 

відповідало не так існуючим суспільним відносинам, як обраному 

правителем курсу щодо певної верстви населення. Така ситуація пояснює й  

недієвість законодавства щодо охорони праці жінок, норми якого могли не 

застосовуватись до конкретних суб’єктів.  

Разом з тим, важливо пам’ятати й про вплив зовнішніх факторів. Так, 

уже на початку 1900 року відбувались значні протести, що призвели до 

прийняття покращених правових норм 40, с. 156. Таким чином, правове 

регулювання завжди залежало від суб’єктивного чинника у вигляді волі 

правителя. Звісно, у різні періоди це мало як позитивні, так й негативні 

наслідки. Проте варто пам’ятати, що правове регулювання може бути лише 

тоді гармонійним, коли формується поступово, враховуючи усі особливості 
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трудових відносин із жінками. Відповідно, штучне стимулювання доцільним 

є лише на ранніх етапах становлення певного правового інституту та 

виникнення суспільних відносин щодо праці жінок. 

Науковість. Дана ознака розкривається через дослідження праць 

тодішніх вчених із цивільного та кримінального права. Так, Л.С. Талем було 

запропоновано поняття трудового договору, яке згодом закріпилося у нормах 

права 41, с. 134. Крім того, запозиченими були й напрацювання зарубіжних 

науковців та міжнародний досвід, про що свідчить аналіз та співвідношення 

самого змісту правових норм. Разом з тим, дана особливість у контексті 

тодішніх правових умов мала негативний характер, оскільки на практиці не 

були розроблені гарантії та механізм захисту проголошених прав. Окрім 

того, деякі права не відповідали саме потребам жінок, так як враховували 

умови тогочасного зарубіжного досвіду. Відповідно, різниця в предметі 

правового регулювання робила неможливим його дієвість на практиці.  

Відсутність гарантій. З цього приводу І.Р. Юрчак наголошує, що 

інститут «обов’язки особи» є одним  з основних регуляторів суспільних 

відносин, адже він встановлює певну гарантію того, що право однієї особи 

кореспондується з обов’язком іншої особи 42, с. 11. Таким чином, 

недостатнім є передбачення права жінки викладати у середній школі, 

необхідно передбачити механізм його реалізації, який, у першу чергу, 

складається із обов’язку іншої особи у трудових відносинах, а також із 

діяльності уповноважених органів щодо контролю та нагляду. Разом з тим, 

правове регулювання, здійснюване в Російські імперії, формувалось таким 

чином, щоб фактично унеможливити саму реалізацію права на працю жінкою 

на рівних умовах, а кореспондуючі обов’язки залишались поза увагою.  

Крім того, особливість правового регулювання щодо відсутності 

гарантій розкривається й через відсутність соціального захисту та 

забезпечення для жінок, що перебувають у пов’язаних із трудовими 

відносинах. Так, досліджуючи законодавство щодо державної служби, 

можливо дійти висновку про фактичне порушення  прав одружених жінок, 
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вагітних жінок та жінок-матерів. Навіть у випадку проголошення певних 

відпусток та заборони робіт, ні матеріальних, ні соціальних методів і засобів 

забезпечення закону передбачено не було. Відповідно, дана особливість 

свідчить про негативний характер правового регулювання.  

Порушення принципу рівності права на працю. У даному випадку під 

рівністю розуміють однакові за сутністю права й обов’язки щодо праці. 

Звісно, на практиці, особливо на початку ХІХ ст., про фактичну рівність не 

могло бути й мови. Правильно вказує А.А. Гусейнов, що формальна рівність 

не убезпечує від різноманітних проявів нерівного ставлення до людей, якщо 

його основи закладені в саму структуру нормативного становища [43, с. 100]. 

Основні правові принципи уже були сформовані на науковому рівні та 

закріплені на рівні законодавства. Однак правове регулювання праці жінок у 

Російській імперії не визнавало рівності оплати праці, відпочинку, права на 

подальше пенсійне забезпечення за жінками, що звісно негативно впливало, 

у свою чергу, на рівень комфортності умов праці та соціального 

благополуччя кожної жінки. Важливо, що принцип рівності навіть не 

декларувався у законодавстві, що свідчить про ігнорування основних 

правових тенденцій та штучне гальмування розвитку правового регулювання. 

Тож період становлення правового регулювання праці жінок в 

більшості мав негативний та непослідовний характер. Разом з тим, єдиним 

позитивним моментом, що відіграє ключову роль, є виділення питання праці 

жінок як одного із питань загальнодержавного рівня, що потребує правової 

регуляції. Відповідно, відбулось фактичне визнання існуючих трудових 

відносин із жінками. Хоча перші спроби були невдалими та містили цілий 

ряд прогнозованих непрогнозованих наслідків, однак вони стали основою 

для подальших правових досліджень щодо правового регулювання праці 

жінок,  а також вдосконалення законодавства із даного питання.  

Зміна влади та державних керівників призвела й до зміни правового 

регулювання, розуміння права на працю жінок та основоположних правових 

принципів. Разом з тим, на українських землях зміна влади відбувалась дуже 
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часто, внаслідок чого аналізувати період незалежності України 1917-1918 рр. 

є дещо недоречним, оскільки доволі прогресивні нормативно-правові акти 

хоч і були проголошені у цей час, але їх дія на практиці була надто короткою 

для того, щоб здійснити повноцінний аналіз особливостей законодавства, 

його позитивних та негативних рис.  Саме тому першим нормативно-

правовим актом, що повноцінно й тривалий час діяв у межах українських 

земель була Конституція УСРР від 1919 року. Відповідно, саме вона й 

започатковує наступний період розвитку правового регулювання праці 

жінок.  

 Згідно з Конституцією УСРР 1919 року радянська Україна, визнаючи 

рівні права за трудящими незалежно від їх расової і національної 

приналежності, оголошує, що встановлення або допущення будь-яких 

привілеїв чи переваг на цій підставі суперечить основним законам 

Республіки 44. Тобто питання гендерної рівності та рівності права на працю 

не розглядались взагалі. Хоча важливо й підкреслити, що права жінок у 

даному випадку не розглядались окремо через відсутність необхідності 

проголошувати, на думку влади, очевидну річ, оскільки жінки уже 

голосувати та працювали на рівних правах з чоловіками. Разом з тим, 

прогресивність думок влади не завжди підтримувалась серед громадян, 

внаслідок чого права жінок порушувались,  в тому числі й на працю.  

Повноцінно виправила дану ситуацію саме Конституція СРСР 1936 

року, відповідно до ст. 122 якої жінкам в СРСР надаються рівні права з 

чоловіками в усіх сферах господарського, державного та суспільно-

політичного життя. Можливість здійснення цих прав забезпечується 

наданням жінці рівного з чоловіками права на працю, оплату праці, 

відпочинку, соціального страхування та освіти, державною охороною 

інтересів матері та дитини, державною допомогою багатодітним та одиноким 

матерям, наданням жінці відпусток по вагітності із збереженням утримання, 

широкою мережею пологових будинків, дитячих садків тощо 45. Таким 

чином, стаття, в першу чергу, наголошує на соціальних правах жінки, а 
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також на охороні її трудових прав. Положення щодо допомоги одиноким та 

багатодітним матерям, відпустки по вагітності потребували подальшої 

конкретизації у законах. Разом  з тим, сам факт їх визнання уже свідчить про 

поєднання обов’язків жінки як члена сім’ї та як працівника, що потребували 

збалансування. Крім того, не варто забувати й про історичний контекст. 

Аналіз історичних подій дає можливість говорити про декларативний 

характер Конституції, а отже, й про зміну правильного тлумачення 

проголошених правових норм.  

Щодо профільного законодавства, то найперше – це Кодекси законів 

про працю, перший з яких був прийнятий у 1922 році. В контексті правового 

регулювання праці жінок можливо виділити декілька груп питань. Так, у 

першу чергу, це прийняття на роботу. Згідно із ст. 12 Кодексу  не підлягають 

залученню до праці жінки старше 40 років та молодше 16 років 46. Таким 

чином, визнавалось право жінок на пенсію, чого не було у жодному із 

попередніх нормативно-правових актів. Крім того, визначено вік, до якого 

працювати заборонено, хоча уже в більш конкретизованих положеннях 

можливо знайти винятки щодо особливої потреби у праці жінок з 16 років 

або ж дозволу батьків на працю із 14, що фактично надавало можливість 

залучати жінок до важких видів праці ще із дитинства, не порушуючи при 

цьому закон. Звісно, що праву та правовим принципам така ситуація не 

відповідала.  

Інша група питань належить до регулювання виконання трудових 

обов’язків жінками. Так, відповідно до ст. 12 Кодексу від трудової 

повинності звільняються жінки, які годують груддю, жінки, які мають дітей 

до 8-річного віку, за відсутності особи, яка доглядає за ними; згідно із ст. 132 

звільняються від роботи жінки, зайняті фізичною працею, протягом 8 тижнів 

до і 8 тижнів після пологів, а зайняті конторським і розумовою працею –  

протягом 6 тижнів до і 6 тижнів після пологів; ст. 133 встановлювала, що 

жінки, починаючи з п’ятого місяця вагітності, не направляються у 

відрядження поза місцем постійної роботи без їх на те згоди 46.  У даних 
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положеннях уже враховано особливості саме праці жінок, пов’язаних із 

виконанням різних соціальних ролей. Найважливішою є норма щодо 

звільнення з роботи до та після пологів, що завдяки імперативному 

формулюванню дійсно забезпечувала дану можливість. Разом з тим, інші 

норми були не настільки дієвими та гарантованими, оскільки передбачали 

численні винятки. Так, законодавчий припис щодо відряджень після 5 місяця 

вагітності містить вираз «без її згоди», проте, враховуючи значний 

політичний та соціальний тиск, саме можливість не отримати згоду від особи 

видається малоймовірною. Таким чином, реалізація права є неможливою,  а 

саме право лише декларується. Така ситуація була типовою, оскільки Кодекс 

законів про працю створювався для умов НЕПу, однак фактично ж діяв і в 

умовах тоталітаризму та війни. Відповідно, усі недоліки юридичної техніки, 

які могли бути незначними у розвинутому суспільстві при дотримані 

правових принципів, в жорстких умовах дотримання лише «букви закону» 

були яскраво вираженими та створювали можливості для обходу закону або 

ж використання його прогалин та колізій.   

Останніми нормативно-правовими актами довоєнного періоду були 

Указ Президії Верховної Ради СРСР від 26 червня 1940 року «Про перехід на 

восьмигодинний робочий день, на семиденний робочий тиждень і про 

заборону самовільного звільнення робітників і службовців із підприємств і 

установ» та Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для 

робітників і службовців. Так, згідно із ст. 1 даного Указу  необхідно було 

збільшити тривалість робочого дня робітників і службовців в усіх державних, 

кооперативних і громадських підприємствах та установах з семи до восьми 

годин – на підприємствах з семигодинним робочим днем 47. Аналогічні 

положення стосувались і збільшення тривалості робочого дня на годину, 

незалежно від сфери діяльності, стану здоров’я та статі. Хоча дані 

законодавчі акти в цілому були регресивними щодо кожного суб’єкта 

трудових відносин, особливо дискримінаційними вони видавалися стосовно 

неповнолітніх та жінок. Аналізуючи сімейне законодавство УРСР, можемо  
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дійти висновку, що саме на жінку були покладені обов’язки по догляду та 

вихованню дитини, підтриманню благополуччя сім’ї, за порушення яких  

виникала відповідальність. Разом з тим, кількість обов’язків у рамках 

трудових відносин та відповідальність за їх порушення також зростала. Як 

наслідок, виконання усіх передбачених законодавством обов’язків 

створювало умови для порушення основних природних прав жінки як 

людини і громадянина. 

Ю.М. Гавриленко визначає, що  у роки Другої світової війни трудове 

право відійшло від своїх добровільно-демократичних засад та об’єднало в 

собі елементи кримінального та адміністративного права, тобто трудовий 

договір було замінено адміністративним актом [48, c. 255]. Хоча теза автора 

щодо добровільно-демократичних засад трудового права в СРСР є спірною 

та не підтверджується аналізом нормативно-правових актів, все ж вченим 

правильно підкреслено щодо ще більшого утиску прав і свобод осіб. 

Особливо яскраво така теза стосується саме жінок, оскільки в період війни 

більшість чоловіків були залучені до війська, основні ж трудові обов’язки у 

всіх сферах виробництва здійснювали жінки.  

Тож на основі проаналізованих нормативно-правових актів можливо 

виділити наступні особливості правового регулювання праці жінок у період з 

1921 по 1953 роки: 

1) імперативність; 

2) централізованість; 

3) декларативність; 

4) низький рівень юридичної техніки. 

Коротко охарактеризуємо кожну з них. 

Імперативність. Дана ознака розкривається через використання для 

правового регулювання праці жінок саме імперативного методу. 

Ю.М. Гавриленко з цього приводу зазначає, що імперативний метод має 

регулюючий вплив, який знаходить вияв в організаційних відносинах, 

відносинах, що виникають у зв’язку із застосуванням заходів 
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адміністративного примусу, тощо. Меншою мірою імперативний метод 

проявляється у відносинах, що виникають у зв’язку із наданням та 

одержанням адміністративних послуг 49, с. 154. Однак у контексті 

історичних умов імперативний метод полягав у чіткому визначенні прав та 

обов’язків, а також порядку їх виконання та реалізації. Трудові відносини із 

звичайного балансу між приватною та публічною стороною перетворились в 

адміністративні, що надавали послуги від імені народу самому народу. 

Оскільки такі відносини були адміністративними, то й керувались правилом 

«дозволено лише те, що передбачено законом». Важливою складовою 

імперативного методу було використання правових засобів притягнення до 

юридичної відповідальності та покарання, що забезпечувались державним 

примусом.  Тож ціллю використання імперативного методу було 

спрямування розвитку трудових відносин із суб’єктом-жінкою у єдиному 

напрямі. Проте фактично порушувалось не лише право на працю жінки, але й 

пов’язані із ним усі природні права.  

Централізованість. Дана ознака найбільш яскраво проявляла себе у 

трудових відносинах, оскільки навіть найменші питання повинні були 

спочатку вирішені на рівні профільних міністерств. Відповідно, локальне 

регулювання не мало власних особливостей, лише дублювало положення 

вищих органів. С.В. Вишновецька визначає, що концептуальною основою 

були певні непохитні догми, до яких належали наступні: роль держави як 

головного інструменту суспільних перетворень; роль праці; право на працю і 

обов’язок працювати; переваги колективістських начал у суспільному житті 

50, с. 60. Таким чином, централізованість правового регулювання праці 

жінки випливала із самої сутності  національної правової системи та 

політико-правового режиму. У контексті праці жінок централізованість 

розкривалась у чіткому визначенні  норм, видів дозволеної праці, винятків із 

заборон, що постійно змінювались. Тобто правовому регулюванню підлягали 

усі можливі сторони трудових відносин, що, у свою чергу, не дозволяло 
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виділити із них головні, з’ясувати пріоритетність та правильно застосувати 

без порушення правових принципів.  

Декларативність. Під декларативністю правової норми А.М. Колодій 

пропонує розуміти  норми, що не містять конкретного правила поведінки, а 

визначають цілі, завдання, принципи окремих галузей права, правових 

інститутів, предмет, форми і засоби правового регулювання 13. Таким 

чином, важливою ознакою правового регулювання праці жінок у період 

першої половини ХХ ст. є відсутність безпосереднього саме правового 

впливу на суспільні відносини. Він часто був замінений на державний, 

силовий вплив, соціальний, але самі норми рідко співвідносились із 

реальними суспільними відносинами. Влучно позначає зазначену 

декларативну норму В.М. Головчук, називаючи її нормою-оголошенням 51, 

с. 44. Тобто її основною функцією є повідомлення певної інформації, але не 

врегулювання відносини.  Наприклад, нормативні приписи, закріплені в 

Кодексі законів про працю 1922 року, містили саме інформацію, а не норми 

права, оскільки практично їх було неможливо реалізувати, крім як силою 

державного примусу, та вони суперечили усім іншим нормативно-правовим 

актам.  

Низький рівень юридичної техніки. Досліджуючи взаємозв’язок 

правовстановлення та правозастосування, Н.О. Левицька  вказує, що різні 

види юридичної техніки відіграють роль організовуючого і конструюючого 

правового матеріалу, створюють умови для раціоналізації юридичної 

діяльності, оптимізації процесу правового впорядкування суспільних 

відносин 52, с. 18. У контексті правового регулювання праці жінок низький 

рівень юридичної техніки спричиняв, у тому числі, й декларативність норм, 

виникнення правових прогалин та колізій. Проте найбільш значна негативна 

риса полягала у неврахуванні при створенні законодавчих актів основних 

правових принципів, навіть в аспекті комуністичного розвитку. Внаслідок 

цього закони та підзаконні нормативно-правові акти або ж мали 

організаційний характер та були дієвими саме процесуальними документами 
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при порушенні усіх основних природних прав жінки, або ж просто не 

володіли належними правовими методами та засобами для впливу на існуючі 

суспільні відносини щодо праці жінок.  

Тож розвиток правового регулювання праці жінок у період з 1919 року 

по 1953 рік хоча й був спрямований на становлення рівності реалізації прав 

та свобод жінок і чоловіків, особливо в сфері трудового права, але фактично 

відбувалось ігнорування прав як одних, так й інших. Головною особливістю 

даного періоду був дисонанс між проголошеними нормами та існуючими 

суспільними відносинами. Встановлені мінімальні стандарти охорони праці 

жінок, їх захист через відсутність єдиної системи правового регулювання 

часто неможливо було реалізувати, вони  могли суперечити правовим 

нормам у сімейній сфері, тобто у сукупності були недієвими..  

Наступний період розвитку правового регулювання пов’язаний із 

історичним етапом «відлиги» та приходом до влади М.С. Хрущова. Як 

наслідок, розпочався процес зменшення правового впливу на приватні 

відносини, збільшення можливостей щодо реалізації прав та свобод, у тому 

числі й у сфері трудових відносин. Першим нормативно-правовим актом, що 

засвідчив початок змін, стала  постанова  РМ СРСР від 13.07.1957 «Про 

заходи по заміні жіночої праці на підземних роботах у гірничодобувній 

промисловості і на будівництві підземних споруд». Особливо важливою є 

норма щодо забезпечення безперервного трудового стажу при переході на 

іншу роботу після звільнення від підземної роботи або після закінчення 

навчання (перекваліфікації), якщо перерва в роботі не перевищує 6 місяців 

53. Тобто відбулась не просто заборона певного виду праці, але й 

врегулювання відносин щодо знаходження іншої роботи та майбутнього 

пенсійного забезпечення жінки. Звісно, необхідність передбачення такої 

норми викликана обов’язком кожного працювати, разом з тим, створення 

гарантій і можливостей з боку держави уже є позитивним моментом. Також 

важливою гарантією, що забезпечувала право жінки на працю, є можливість 

оволодіння новою спеціальністю. Таким чином, створювались комплексні 
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умови задля можливості реалізації жінкою права на працю, а отже, й інших 

соціальних похідних прав.  

Крім того, 1960 року був прийнятий Закон СРСР «Про завершення 

переводу у 1960 році всіх робітників і службовців на семи – і шестигодинний 

робочий день». Відповідно до ст. 1 даного Закону необхідно було завершити 

в 1960 році переведення робітників і службовців на семигодинний робочий 

день, а робітників провідних професій, зайнятих на підземних роботах, – на 

шестигодинний робочий день, повністю здійснити в 1962 році перехід 

робітників і службовців на 40-годинний робочий тиждень і з 1964 року 

приступити до поступового переводу їх на 30-35-годинний робочий тиждень 

54. Така правова норма важлива для забезпечення права жінок на працю, 

оскільки дозволяє його здійснювати не порушуючи при цьому інших 

природних прав. Крім того, перехід на менш тривалий робочий тиждень 

надає можливість відпочити та приділити більше часу виконанню інших 

правових обов’язків. Хоча жінки й не працювали на підземних роботах уже 3 

роки, інші сфери виробництва залишались незахищеними. Також варто 

відзначити й позитивну імперативність даної норми, що не залишає 

можливості неправильного тлумачення та застосування.  

У 1968 році було прийнято Закон  СРСР «Про основи законодавства 

СРСР та Радянських республік щодо шлюбу та сім’ї», ст. 5 якого 

передбачено, що охорона інтересів матері і  дитини забезпечується 

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 55. Хоча даний законодавчий акт й регулює інші суспільні 

відносини, він яскраво демонструє формування зв’язків між різними 

правовими нормами щодо праці жінок. Крім того, дана норма права дозволяє 

також простежити, як поєднувалась роль жінки-працівника та жінки-матері. 

Важливою особливістю є створення умов для поєднання даних правових 

статусів жінки, а не їх гармонійного чергування. Тобто основною задачею 
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правового регулювання було забезпечення можливості по догляду за 

дитиною без відриву та шкоди трудовим обов’язкам.  

Найбільш важливим нововведенням даного періоду є прийняття 

Кодексу законів про працю 1971 року, який з численними змінами і 

доповненням діє й сьогодні. Так, питання праці жінок регулює глава ХІ 

Кодексу. Варто зазначити, що даний законодавчий акт об’єднував й інші 

правові норми, що уже проаналізовані, тому більш раціональним є 

дослідження новел Кодексу. Найбільша кількість нових правових норм 

стосується виконання трудових обов’язків вагітними жінками та жінками, що 

мають дітей до 8 років. Наприклад, ст. 164 визначає, що матері, які годують 

груддю, і жінки, які мають дітей віком до одного року, в разі неможливості 

виконання попередньої роботи, переводяться на іншу роботу із збереженням 

середнього заробітку за  колишній роботі на весь час годування дитини або 

до досягнення дитиною віку одного року 56. Слід зауважити, що вказано не 

лише саме право жінки на виконання менш важкої роботи, але й одразу 

гарантовано право на оплату. Така ситуація зустрічається й у попередньо 

проаналізованих нормах. Тобто можливо дійти висновку, що особливістю 

правового регулювання другої половини ХХ ст. є кореспондуючий характер 

права й обов’язку кожної норми, що регулює питання праці жінок.  

Ще однією новелою є заборона звільнення, зменшення оплати праці 

або відмови у прийнятті на роботу з мотивів вагітності або ж наявності 

малолітньої дитини, яка встановлена ст. 170 Кодексу законів про працю 

СРСР 56. Наявність даної норми в Кодексі свідчить про зародження й 

розвиток уже й приватної частини трудових відносин, де прийняття на 

роботу не залежить від владного веління, а отже, потребує використання 

більш гнучких правових норм. Разом з тим, продовжується єдиний напрям 

щодо встановлення балансу між соціальними та трудовими обов’язками 

жінки, що теж є позитивним моментом у новому періоді розвитку.  
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Тож на основі проаналізованих нормативно-правових актів можливо 

дійти висновку про наступні особливості правового регулювання прав жінки 

у період із 1953 по 1991 рік: 

1) прогресивність; 

2) розбалансованість; 

3) етакратичність. 

Надамо характеристику кожній із них.  

Прогресивність. Дана ознака проявляється як через встановлення нових 

правових норм, так і через зміну чинних. У цьому контексті відбулось 

часткове відновлення дотримання принципів права щодо особливого статусу 

працюючої жінки-матері, що полягало у зменшенні робочого дня, наданні 

соціального забезпечення, часу для відпочинку. Разом з тим, встановлено 

стабільні правові норми, які не змінювали свого тлумачення залежно від 

зміни політичної волі, що, звісно ж, є позитивним моментом. Також 

прогресивність розкривається через встановлення правових механізмів 

захисту права жінки на працю за допомогою економічних і соціальних 

заходів та підвищення стандартів охорони праці.  Крім того, прогресивність 

правового регулювання полягає у формуванні системи взаємодіючих 

правових норм, закріплених у різних законодавчих актах, що дозволяє 

здійснювати охорону й захист права жінки на працю комплексно. 

Розбалансованість. Ю.Р. Мірошниченко визначає, що баланс інтересів – 

це водночас фундамент, внутрішній стрижень, необхідна умова й шлях до 

суспільного консенсусу 57, с. 25. В контексті правового регулювання праці 

жінок збалансованість необхідно розуміти як віднаходження механізму, що 

дозволяв би поєднувати виконання як соціальних, так і трудових обов’язків.  

Проте саме балансу між інтересами жінки та інтересами держави досягнуто 

не було. Продовжувало діяти централізоване управління  трудовими 

відносинами, а юридична відповідальність хоч і застосовувалась згідно із 

законодавством, все ж не відповідала тяжкості здійсненого правопорушення. 

Тобто збалансованість можливо розглядати як позитивному, так і в 
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негативному значенні. Разом з тим, слід погодитись із твердженням 

Ю.Р. Мірошниченка щодо першочергового балансу інтересів суб’єктів 

трудових відносин стосовно праці жінки, а отже, правове регулювання лише 

тоді можна вважати збалансованим, коли право жінки на працю забезпечує їй 

комфортні умови проживання.  

Етакратичність. П.В. Киридон розуміє тотальну етакратію як панування 

держави в усіх сферах життєдіяльності суспільства, як «владу влади» 58, 

с. 74. Проте в контексті праці жінок більш доцільно вести мову про гендерну 

етакратичність, тобто панування чоловіків у всіх владних відносинах. Дана 

особливість проявлялась через виділення особливого статусу жінки, для якої 

створювались специфічні умови, за яких вона виконувала роль «працюючої 

матері». Правове регулювання праці було направлене на спрямування 

зайнятості жінок у тих сферах, де використовувати працю чоловіків було 

неефективно. Таким чином, відбувалось не встановлення рівності та свободи 

вибору, а сегрегація прав жінок, особливо в межах права на працю із різними 

видами діяльності. Етакратичність правового регулювання полягала у 

постійному декларуванні лише чітко визначеної, єдино можливої ролі жінки 

та створення несприятливих умов для здійснення праці поза визначеним 

колом посад.  

Отже, на підставі вищезазначеного можливо дійти висновку, що 

правове регулювання праці жінок у період з 1953 по 1991 рік  відрізнялось 

прогресивністю та правовим характером, на відміну від попереднього. Разом 

з тим, співставлення історичного контексту та нормативно-правових актів 

дозволяє стверджувати, що правове регулювання хоч і дійсно було дієвим, 

проте його головна мета полягала не у створенні максимально комфортних 

умов праці та забезпеченні високого рівня благополуччя, а у спрямуванні 

праці жінки в потрібні для держави види діяльності. Відповідно, правове 

регулювання праці жінок неможливо вважати позитивним. 

Сучасний період розвитку правового регулювання праці жінки 

розпочався у 1991 році із розпадом СРСР та утворенням незалежної 
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Української держави. Виділення цього періоду правового регулювання 

пов’язане із встановленням нових суспільних цінностей щодо ролі жінки, її 

прав та свобод, а також  методів та засобів правового регулювання. Так, на 

сьогодні права жінок, у тому числі й на працю, закріплені на міжнародному 

рівні. Таким чином, правове регулювання праці жінок у часи незалежності, в 

першу чергу, повинно відповідати міжнародним стандартам на нормам. 

Основний напрямок розвитку, а також мінімальний рівень належного 

правового регулювання питання праці жінок визначений у Конституції 

України, ст. 24 якої передбачено, що рівність прав жінки і чоловіка 

забезпечується 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.  У ст. 43 Основного 

Закону зазначено, що використання праці жінок на небезпечних для їхнього 

здоров’я роботах забороняється 10. Дані норми права не є новими або ж 

відмінними від тих, що були встановлені у Конституції УРСР. Разом з тим, 

вони більш конкретизовані щодо напрямів охорони праці жінок, виділення 

саме відносин, що потребують особливої уваги з боку держави. Крім того, 

закріплення даних положень на конституційному рівні свідчить про визнання 

демократичних і соціальних цінностей як найвищих та їх захист з боку 

держави.  

Найбільше правових норм щодо праці жінок закріплено в Кодексі 

законів про працю України, що діє в сучасній редакції. Проте все ж варто 

одразу відзначити, що велика кількість норм залишилась незмінною або ж 

змінилась лише за технічним оформленням щодо використання сучасних 

термінів, тому більш детально слід запинитись на сучасних удосконаленнях 

Кодексу. Так, покращились механізми захисту жінок від неприйняття або ж 

звільнення з роботи. Зокрема згідно із ст. 184 керівник зобов’язаний 

повідомляти їм причини відмови у прийнятті на роботу у письмовій формі. 

Відмову в прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку 
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12. Удосконалення полягає в тому, що при поданні позову до суду жінка 

тепер матиме прямий доказ порушення її прав, що, в свою чергу, прискорить 

вирішення справи та поновлення права. Крім того, важливою є й сама 

можливість подати позов до суду, оскільки раніше дані рішення можливо 

було оскаржувати лише в адміністративному порядку.  

Відповідно до ст. 194 Кодексу законів про працю України 

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 із санітарного та 

побутового обслуговування). Забороняється також залучення жінок до 

підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них 

граничні норми 12. Даний законодавчий припис хоч і є більш 

вдосконаленою версією правового регулювання за часів УРСР, все ж не 

відповідає самій Конституції України, оскільки її норми передбачають чітке 

визначення й гарантування прав жінок. У той же час, дана норма знову 

делегує вирішення важливого питання стандартів охорони життя та здоров’я 

на нижчий рівень. Серед позитивних моментів слід відзначити внесення 

винятку щодо непрофільних видів робіт для жінок на виробництві із 

шкідливими умовами праці. На сьогодні набуває поширення думка стосовно 

скасування будь-якого переліку заборонених видів робіт для жінок, оскільки 

це порушує їх права та свободи,  а також принцип рівності. Проте в даному 

контексті слід наголосити на самій цілі введення заборони щодо видів праці, 

якою є гарантування права на життя та здоров’я не лише жінки, але і її 

дитини. В даному аспекті обмеження є виправданим та доцільним.  

Аналогічні положення містить і ст. 10 Закону України «Про охорону 

праці», де вказано, що граничні норми щодо праці жінок затверджуються 

центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я 59. Таким органом є 

Міністерство охорони здоров’я, що, у свою чергу, викликає певні проблеми. 

Для того щоб ефективність забезпечувальних заходів була достатньою, 
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необхідно їх проводити у комплексі із заходами інших органів державної 

влади та органами місцевого самоврядування, до компетенції яких входить 

регулювання праці жінок. На сьогодні кількість таких органів є занадто 

великою. Серед них різні міністерства, служби, агентства, які діють 

розрізнено, що знижує ефективність їх впливу на відповідну сферу.  

Продовжуючи аналіз даної теми, зазначимо, що необхідно розглянути 

й наказ МОЗ від 1993 року «Про затвердження Переліку важких робіт та 

робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

застосування праці жінок (ДНАОП 0.03-8.08-93)», який забороняв залучати 

на посади жінок у 40 сферах діяльності 60. Даний наказ у 2015 році втратив 

чинність. Проте у даному контексті виникає питання щодо співвідношення 

між собою норм Конституції України, Кодексу законів про працю та власне 

наказу про скасування даного Переліку, оскільки на сьогодні фактично 

відсутній механізм реалізації проголошеної в Конституції правової норми 

щодо охорони праці жінок. Хоча сам Перелік був застарілим та потребував 

удосконалення й осучаснення, проте це зовсім не означало, що його потрібно  

скасувати.  

Тож на основі проаналізованого законодавства можливо дійти 

висновку про наступні особливості сучасного стану правового регулювання 

праці жінок: 

1) трансформаційність; 

2) безструктурність; 

3) застарілість економіко-правових гарантій; 

4) дисбаланс правових методів.  

Надамо їх коротку характеристику.  

Трансформаційність. Сучасне українське законодавство щодо праці 

жінок постійно змінюється з метою відповідності міжнародним та 

європейським стандартам охорони і захисту праці жінок, дотримання 

принципів права та імплементації їх у законодавство. Дану особливість 

можливо розглядати і як позитивний, і як негативний аспект правового 
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регулювання. Так, одним із елементів принципу верховенства права 

вважають правову визначеність, тобто стабільність та логічність очікуваних 

наслідків дії правової норми. Відповідно, трансформаційність правового 

регулювання буде мати негативний характер, оскільки жінки при здійсненні 

своїх трудових обов’язків не можуть планувати довгострокову діяльність. 

Разом з тим, якщо правове регулювання є недосконалим, залишати його 

також не видається доцільним. Тому в даному трансформаційність є 

позитивною особливістю. Варто також враховувати, що дана ознака не 

повинна бути притаманна правовому регулюванню постійно, вона необхідна 

лише на переломних моментах переходу до більш досконалої форми, 

використання ефективніших правових методів та засобів регулювання праці 

жінок. 

Безструктурність. На думку Л.М. Шестопалова, структурою права є його 

внутрішня побудова, спосіб організації взаємообумовлених і взаємодіючих 

елементів права як системи. Елементами структури права є: об’єктивне та 

суб’єктивне право; матеріальне та процесуальне право; регулятивне та 

охоронне право; приватне та публічне право 61, с. 125. В контексті 

правового регулювання праці жінок зберігається лише співвідношення 

приватного та публічного права. Разом з тим, не всі елементи права на працю 

жінки мають кореспондуючий характер. Так, відсутній чіткий процесуальний 

порядок забезпечення права жінки щодо рівної оплати праці. Також охорона 

праці жінок часто перекликається із її забезпеченням та захистом, однак сам 

взаємозв’язок відсутній в якості конкретної відповідальності за порушення 

даних прав саме жінки. Відповідно, хоча саме правове регулювання охоплює 

велику кількість правових норм, вони ще не становлять єдиної системи. 

Правові норми регулюють одні й ті ж суспільні відносини, проте не 

взаємодіють, не співвідносяться як загальне та спеціальне, а отже, й у 

правовому регулюванні присутні помилки, що впливатимуть на загальний 

стан здійснення жінками права на працю. 
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Застарілість економіко-правових гарантій. Для того щоб глибше 

розкрити дану тему, необхідно наголосити на всеохоплюючій ролі 

економічних гарантій. З цього приводу дуже влучно висловлюється 

В.В. Костицький: «Який сенс, наприклад, у праві на недоторканність житла 

або таємниці телефонних розмов, якщо в людини немає ні свого житла, ні 

телефону?» [62, с. 17]. Аналогічне питання можливо задати й стосовно праці 

жінок. Так, правове регулювання встановлює певний мінімальний рівень 

економічного захисту  прав жінки з метою надання їй змоги виконувати інші, 

окрім трудових, обов’язки. Проте дана норма фактично втратила свою 

забезпечувальну функцію. Так, ст. 185 Кодексу законів про працю 

встановлено, що власник або уповноважений ним орган повинен у разі 

необхідності надавати вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до 

чотирнадцяти років або дітей з інвалідністю, путівки до санаторіїв та 

будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також надавати 

їм матеріальну допомогу 12. Але у сучасних умовах виникає питання про 

доцільність саме даної економічної допомоги та про її розмір, що без чіткої  

правової вказівки завжди буде недостатнім. Тож економічні гарантії 

правового регулювання праці жінок повинні бути більш гнучкими та 

пристосованими до змін економіко-політичної ситуації в державі, що 

допоможе більш якісно забезпечити право жінок на працю.  

Дисбаланс правових методів проявляється в особливому поєднанні 

позитивних та негативних методів правового впливу на суспільні відносини 

щодо праці жінок. Так, через застарілість норм права, що залишились ще із 

законодавства СРСР, юридична відповідальність, а також жорсткий контроль 

залишаються значною частиною сучасного законодавства. Разом з тим, на 

сьогодні обраним є курс на інтеграцію до ЄС, де використовуються методи 

рекомендацій, заохочень, які імплементуються в національні нормативно-

правові акти.  

Таким чином, правові норми втрачають системність та взаємозв’язок 

між собою, що впливає на увесь стан правового регулювання та його 



 

 

67

здатність впливати на суспільні відносини щодо праці жінок. Тому найбільш 

доречним є використання даних методів у комплексі, що дозволить як 

стимулювати правомірну поведінку роботодавця, так і гарантувати право на 

захист для жінки.  

Отже, сучасний стан правового регулювання праці жінок знаходиться в 

перехідному стані, зберігаючи, з одного боку, застарілі норми, а з іншого –  

впроваджуючи сучасні методи та засоби. Дослідження сучасного стану 

дозволило виявити його основні недоліки та позитивні аспекти, що в 

подальшому дасть можливість розробити більш досконале та практичне 

законодавство, усі елементи правового регулювання якого будуть 

відповідати актуальним суспільним відносинам.  

Отже, правове регулювання праці жінок на українських землях 

розпочинає своє становлення разом із виникненням виробничих та державно-

приватних відносин.  Досліджуючи його становлення та розвиток. можливо 

дійти висновку, що правовий статус працюючої жінки значно 

вдосконалювався, але даний процес мав непослідовний характер. Внаслідок 

цього на сьогодні усі суспільні відносини, пов’язані із працею жінки, 

характеризуються лише частковим правовим регулюванням. Крім того, 

непослідовність позитивних змін призвела до закріплення на рівні права 

гендерних стереотипів, що в сучасних умовах лише гальмують розвиток та 

вдосконалення правового регулювання праці жінок.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Правове регулювання праці жінок – це здійснюваний державою за 

допомогою норм права та інших способів правового регулювання вплив на 

суспільні відносини, які виникають, змінюються, розвиваються, 

припиняються під час реалізації жінками свого конституційного права на 

працю, що вимагає фізичного або розумового втручання особи жіночої статі 

для створення, зміни, збереження певних благ суспільства, за що така особа 
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отримує винагороду, яка забезпечує її матеріальне або духовне благополуччя 

і є засобом для існування. 

2. Сутність правового регулювання праці жінок розкривається у 

поєднанні декількох сторін: 

1) правового регулювання прийняття жінки на роботу залежно від її 

сімейного стану; 

2) правового регулювання здійснення жінкою трудових обов’язків 

залежно від сімейного стану; 

3) правового регулювання припинення трудових відносин із жінкою 

залежно від сімейного стану. 

3. До загальних ознак правового регулювання праці жінок належать 

наступні: 

1) відповідність принципам; 

2) диференційованість; 

3) публічно-приватний характер 

4. Спеціальні ознаки правового регулювання праці жінок: 

1) соціофізіологічний вплив; 

2) правова привілейованість. 
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РОЗДІЛ 2 

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЖІНОК 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

2.1 Спеціальні правові гарантії для жінок при укладенні, зміні та 

припиненні трудового договору 

 

У трудовому праві існує низка правових гарантій для всіх працездатних 

людей, які виконують ті чи інші трудові функції та несуть певні трудові 

зобов’язання. Усі ці гарантії є загальними та поширюються на працівників 

незалежно від їх віку і статі. Проте існують і спеціальні гарантії, котрі 

поширюються на окремі групи працівників, до одної з яких відносять жінок. 

Деякі пільги й обмеження щодо застосування їх праці передбачені 

законодавством у зв’язку з фізіологічними особливостями організму, а також 

соціальною функцією жінки-матері у вихованні дітей. 

Трудовій діяльності жінок завжди надавалось велике значення, через те 

що українська економіка потребує широкого використання жіночої праці, яка 

сьогодні характеризується високим професійним рівнем. Незважаючи на 

наявні спеціальні правові гарантії, що забезпечують жінкам можливість 

поєднувати працю з материнством, працюючі матері, як і раніше, зазнають 

значних труднощів при реалізації своїх можливостей у сфері праці. 

В умовах економічних змін та ринкових перетворень дана проблема 

загострилася. Оскільки господарська діяльність не допускає 

безприбутковості, роботодавці не проявляють зацікавленості у прийнятті на 

роботу жінок, які змушені перебувати в тривалих відпустках у зв’язку з 

вагітністю та пологами, доглядом за дітьми, а тому наділені більшою 

кількістю додаткових трудових пільг та гарантій, ніж чоловіки. 

Чинне законодавство спрямоване, зокрема, на реалізацію 

конституційного права працівників на охорону їхнього життя та здоров’я у 

процесі трудової діяльності. Особливо суворі вимоги до роботодавців 
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законодавство висуває щодо охорони праці жінок. Так, завдяки спеціальним 

заходам держава гарантує створенням умов, які дають жінкам можливість 

поєднувати працю з материнством, правовий захист, матеріальну і моральну 

підтримку материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних 

відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.  

Як відзначила І.А. Вєтухова, особлива правова охорона праці жінок 

полягає у встановленій спеціальними нормами (на доповнення до загальних 

норм) системі правових заходів, що забезпечують безпеку для організму 

жінки, її материнства та потомства, умови виконання роботи, які дозволяють 

їй поєднувати працю в суспільному виробництві з материнством [63, с. 97]. 

Отже, спеціальні гарантії, що надаються жінкам під час виконання трудових 

обов’язків задля поєднання роботи з сімейним життям та материнством, не є 

привілеями чи пільгами, це додаткові обов’язки для роботодавця, які вони, на 

жаль, не дуже бажають виконувати. Саме тому виникає потреба у більшій 

захищеності жінок, особливо жінок-матерів, під час прийому на роботу, її 

проходження та у разі звільнення і посиленні правових гарантій у даній 

сфері. 

Теоретичні та практичні аспекти спеціальних правових гарантій для 

жінок у трудовій сфері відобразили у своїх наукових працях такі вітчизняні 

науковці: В.М. Андріїв, А.О. Бабенко, І.А. Вєтухова, В.В. Герасименко, 

М.М. Грекова, О.Р. Дашковська, В.В. Жернаков, Є.В. Краснов, К.О. Кучава, 

К.Ю. Мельник, Т.В. Омельченко, О.В. Позняк, О.М. Потопахіна, 

О.І. Процевський, І.С. Сахарук, Г.І. Чанишева, Н.В. Ченшова, О.В. Чорноус, 

І.О. Шашкова-Журавель, І.В. Шульженко, О.М. Ярошенко, І.І. Яцкевич та 

інші вчені в галузі трудового права. Однак, як показує практика та аналіз 

останніх наукових досліджень, існують неоднозначності, а іноді й 

протилежні позиції, щодо реалізації правових гарантій трудових прав жінок 

при укладенні, зміні та припиненні трудового договору. 

Як зазначає у своїй роботі І.І. Яцкевич, найважливішою юридичною 

гарантією права на працю є встановлення обов’язку роботодавця створити 
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працівнику нормальні умови для роботи. При цьому суттєвим фактором є 

зацікавленість обох сторін трудового договору в якісному виконанні 

трудової функції працівником, що неможливо без створення відповідних 

умов для цього стороною роботодавця [64, с. 187]. Правові гарантії у 

трудовому праві забезпечують перехід до реального здійснення 

можливостей, закріплених у законі, вони потрібні як для реалізації прав і 

свобод, так і для обов’язків найманого працівника. При цьому спеціальні 

гарантії можна передбачати в умовах угоди між працівником та 

роботодавцем, які б забезпечили інтереси кожної сторони з моменту 

укладення до моменту припинення чи розірвання трудового договору. За 

допомогою спеціальних трудових гарантій, які гарантуються жінкам, можна 

одержати позитивні результати в соціально-економічній сфері завдяки 

збільшенню суб’єктів трудової діяльності, при цьому гарантуючи неухильне 

виконання нормативних актів щодо додержання законності та охорони праці 

працівниць під час виконання ними своїх зобов’язань. 

Укладення будь-якого правочину у сфері праці має на меті  

забезпечення дієвого та стабільного функціонування відповідних 

правовідносин. Трудовий договір спрямований на виникнення стабільних 

трудових правовідносин між працівником та роботодавцем. Разом із тим, 

враховуючи складність правових відносин, які виникають у сфері праці, 

наявність об’єктивних соціальних, економічних та інших чинників, які часто 

унеможливлюють належне виконання трудового договору, його сторонам 

гарантується право на зміну умов трудового договору та праці [65, с. 252]. 

Саме завдяки трудовому договору працівник реалізовує своє право на працю  

у випадку з жінками, саме в трудовому договорі можна визначити додаткові 

пільги та гарантії для них як для найманих працівників, завдяки яким вони 

зможуть поєднувати трудову діяльність з материнством. Основною метою 

спеціальних правових гарантій прав жінок є можливість безперешкодної 

реалізації своїх здібностей через обрану професію чи рід занять, включаючи 

захист від посягань на їх трудову діяльність. 
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Жінки можуть реалізувати своє право на працю, здібності до 

продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на 

одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях 

відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (надалі – КЗпП 

України), якщо інше не передбачено законодавством, колективним 

договором або угодою сторін. 

У правовій літературі наголошується, що трудовий договір виконує 

такі основні функції: 1) забезпечення реалізації кожною особою 

конституційного права на працю; 2) врегулювання трудових відносин; 

3) нормативну, тобто впорядкування діяльності сторін договору; 4) 

 охоронну; 5) соціальну, яка полягає в соціалізації сторони договору; 

6) виробничу, завдяки якій підвищується продуктивність праці; 

7) гарантійну, що передбачає надання працівникам низки пільг та гарантій; 

8) забезпечення, тобто отримання працівником визначеної заробітної платні, 

включаючи страхові виплати [66, с. 169]. Отже, трудовий договір сприяє 

застосуванню юридичних гарантій реалізації права на працю та забезпечує 

практичну реалізацію юридичних гарантій. У ньому можуть бути вказані всі 

умови роботи працівниці: трудова функція, тривалість робочого часу, 

відпустки, момент початку роботи, строк трудового договору, надбавки за 

роботу та ін. При цьому слід обов’язково обумовлювати, що будь-які зміни 

можуть бути внесені в письмовий трудовий договір лише за згодою обох 

сторін. 

За загальним правилом, своє право на працю жінки реалізовують на 

підставі укладення трудового договору на невизначений строк з повним 

робочим днем. Проте така класична форма зайнятості, як показує світова 

практика, не завжди сприяє поєднанню жінками праці в суспільному 

виробництві з материнством внаслідок об’єктивних і суб’єктивних причин. 

Через це при прийомі на роботу, при виконанні трудових обов’язків та у разі 

звільнення жінкам, як найманим працівникам, гарантуються, крім загальних, 

і спеціальні гарантії, які можна розподілити на нижченаведені категорії. 
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1. Правові гарантії для жінок при укладенні трудового договору: 

1.1. Право жінок на недопустимість дискримінації під час 

прийняття на роботу. 

Після того, як Україна проголосила себе демократичною та правовою 

державою, вона взяла на зобов’язання перед своїми громадянами, що людина 

є найвищою цінністю, а її права та свободи, соціальна рівність та 

рівноправність гарантуються кожному та захищаються силами держави. 

Принцип рівності прав незалежно від будь-яких обставин покликаний бути 

гарантом від будь-якої дискримінації. Проте дискримінація як людський 

фактор продовжує існувати, особливо проявляючись у сфері праці. Причому 

найбільш вразливими та незахищеними надалі залишаються жінки, 

незважаючи на те, що саме для них установлені додаткові гарантії щодо 

реалізації трудових прав.  

Згідно з Декларацією Міжнародної організації праці основоположних 

принципів і прав у сфері праці від 18 червня 1998 року одним із чотирьох 

основних принципів названо недопущення дискримінації в галузі праці та 

занять, який вітчизняна доктрина трудового права трактує як принцип 

заборони дискримінації в галузі праці [67]. Даний принцип спрямований на 

забезпечення рівності можливостей працівників при реалізації ними 

трудових прав. Тобто при прийнятті на роботу жінки користуються тими ж 

правовими гарантіями, що і чоловіки, винятки стосуються тільки вагітних 

жінок та жінок, які мають дітей. У цьому випадку роботодавцю 

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 – за наявністю дитини віком до 

чотирнадцяти років або дитини-інваліда. 

Відповідно до статті 21 КЗпП України забороняється будь-яка 

дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і 

можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
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гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та 

іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи 

наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, 

сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи 

іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру 

звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання 

підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими 

ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання 

[12]. Отже, нормою даної статті забезпечується рівність трудових прав 

незалежно від статі (гендерної рівності в оплаті ідентичної праці, 

неприпустимість гендерної дискримінації у сфері працевлаштування, зокрема 

на стадії найму). 

Додатково гарантії щодо рівноправності чоловіків та жінок закріплено 

у Законі України від 08 вересня 2005 року № 2866-IV, метою якого є 

усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати 

рівні права, надані їм Конституцією та законами України. Так, відповідно до 

статті 17 даного Закону жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та 

можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні 

кваліфікації та перепідготовці [68]. 

Для подолання проблем, які виникають при виборі працівника 

роботодавцями, особливо при дискримінації, необхідно покращити діючу 

ситуацію з працевлаштуванням, враховуючи відмінності в потребах чоловіків 

та жінок. При цьому необхідно виходити з того, що є професії, роботи, умови 

діяльності, які шкідливі як для самого організму жінки, так і для здоров’я її  

майбутніх дітей. 

1.2.  Право жінок на недопустимість необґрунтованої відмови у 

прийнятті на роботу. 

Відповідно до статті 184 КЗпП України забороняється відмовляти 

жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, 

пов’язаних із вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а 
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одиноким матерям – за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або 

дитини-інваліда [12]. При відмові у прийнятті на роботу зазначеним 

категоріям жінок роботодавець зобов’язаний повідомляти їм причини 

відмови у письмовій формі [12]. Відмову у прийнятті на роботу може бути 

оскаржено у судовому порядку. 

Незаконною слід вважати відмову, що стосується принципу рівності 

трудових прав усіх громадян, незалежно від походження, соціального і 

майнового стану, расової та національної приналежності, статі та характеру 

занять, місця проживання та інших обставин. 

У юридичній літературі відзначається, що хоча прийняття на роботу 

вагітних жінок, а також жінок, які мають дітей віком до одного року, 

забезпечується навіть заходами кримінального права, на практиці нерідко 

трапляються суттєві ускладнення: їм відмовляють у прийнятті на роботу з 

причини відсутності необхідних ділових якостей. Тому доцільно було б 

покласти на органи з працевлаштування або виконавчий комітет місцевих 

рад з урахуванням наявних можливостей обов’язок улаштовувати на роботу 

за фахом вагітних жінок і тих, які мають дітей віком до року. Прийняття їх на 

роботу за направленням на підприємство в таких випадках має бути визнано 

обов’язковим [69, с. 159]. 

Закон України «Про зайнятість населення» від 05 липня 2012 року 

№ 5067-VI запроваджує нові підходи до стимулювання роботодавців щодо 

створення нових робочих місць та укладення трудового договору з 

категоріями громадян, які недостатньо конкурентні на ринку праці. Новели 

зазначеного закону мають на меті покращити ситуацію на ринку праці 

України, знизити рівень безробіття, покращити становище соціально 

вразливих категорій населення тощо.  

Відповідно до міжнародних зобов’язань України норми статті 5 Закону 

України «Про зайнятість населення» містять ряд загальних гарантій 

зайнятості населення, до яких, зокрема, відносяться гарантії на: вільне 

обрання місця, професій, виду діяльності; оплату праці; професійну 
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орієнтацію, навчання (в тому числі на підтвердження неформального 

навчання); безоплатне сприяння у працевлаштуванні; соціальний захист у 

разі настання безробіття; захист від дискримінації та необґрунтованої 

відмови в укладенні трудового договору, незаконного звільнення, а також 

додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян [70]. У 

самому законі недостатньо чітко окреслено коло осіб, яких стосуються 

зазначені гарантії. Однак у законі надано вичерпний перелік таких осіб у 

статті 14, проте в одному випадку вони узагальнюються як «недостатньо 

конкурентоспроможні» (пункти 15 та 16 ч. 3 ст. 15; ст. 26), а в іншому – 

«неконкурентоспроможні» (ч. 3 ст. 14; п. 10 ст. 22) громадяни. Поняття 

«недостатня конкурентоспроможність» та «неконкурентоспроможність» не 

тотожні, але синонімічні, і стосуються вони категорій осіб, визначених у 

статті 14 Закону України «Про зайнятість населення». Так само в даному 

законі чіткого поняття «жінка» немає, проте до категорій осіб, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать один з батьків 

або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину (дітей) віком до шести 

років; виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з 

інвалідністю; утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з 

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

(незалежно від причини інвалідності). Тобто до таких осіб у будь-якому 

випадку можна віднести жінок. Для працевлаштування жінок, які мають 

зазначені у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість 

населення» гарантії, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю 

штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 

відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній 

календарний рік. 

Про важливе значення захисту від необґрунтованої відмови у  

прийнятті на роботу свідчить також положення постанови Пленуму 

Верховного Суду України «Про внесення змін і доповнень у деякі постанови 

Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах» від 25 травня 1998 
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року № 15, де роз’яснено, що суди розглядають позови про укладення 

трудових договорів не тільки у випадках, коли встановлений законодавством 

обов’язок власника укласти трудовий договір із працівниками, запрошеними 

в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації, 

вагітними жінками, жінками, які мають дітей до трьох років або дитину-

інваліда, одинокими матерями за наявності дитини до 14 років, іншими 

особами, з якими власник або уповноважений ним орган зобов’язаний 

укласти трудовий договір або які вважають, що їм відмовлено в укладенні 

трудового договору всупереч встановленим гарантіям у сфері трудового 

законодавства [71]. Отже, держава на законодавчому рівні робить все, щоб 

забезпечити право жінок на захист від необґрунтованої відмови у прийнятті 

на роботу. Однак, як свідчить практика, значна частка жінок вказує на 

невідому для них причину відмови у працевлаштуванні, оскільки їх не було 

про це проінформовано. Крім цього, жінкам відмовляють з огляду на їхній 

вік. Під таку категорію потрапляють молоді дівчата та жінки 

передпенсійного віку, також на працевлаштування часто впливає стан 

здоров’я жінок. Упереджене ставлення роботодавців до таких жінок є 

неправильним, а тому вимагає додаткових гарантій. Вирішенню даної 

проблеми може сприяти законодавча ініціатива щодо доповнення чинного 

нормативного акта поняттями «обґрунтована відмова у прийнятті на роботу» 

та «необґрунтована відмова у прийнятті на роботу» з наданням їх чітких 

визначень. 

Впровадження понять обґрунтованої і необґрунтованої відмови та 

застосування їх на практиці стане системою стримувань і противаг на етапі 

відносин, що передують укладенню трудового договору. Завдяки даним 

поняттям одночасно реалізовується право роботодавця на підбір належного 

працівника та забезпечуються умови щодо можливості отримання роботи 

працівником. 

1.3.  Право жінок на інформацію та поінформованість про умови 

праці. 
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Правники відзначають, що право на інформацію є складовою частиною 

трудових правовідносин, оскільки наймані працівники повинні мати 

інформацію про умови праці, в яких вони працюють. 

Із змісту статті 29 КЗпП України випливає, що до початку роботи за 

укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган 

зобов’язаний: 1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та 

поінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, 

де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які 

ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на 

пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного 

законодавства і колективного договору; 2) ознайомити працівника з 

правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; 

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для 

роботи засобами; 4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, 

виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. Жінки, які 

поєднують працю з материнством, при влаштуванні на роботу також повинні 

бути поінформовані про особливості технології виробництва і загальний стан 

виробничих приміщень: санітарно-гігієнічну обстановку; професійні 

особливості праці; наявність або відсутність робіт, що виконуються в 

обстановці, яка несприятливо впливає на здоров’я (роботи, що викликають 

забруднення шкіряного покрову тощо) [12]. Крім цієї інформації, працівниці 

мають бути повідомлені про технічні фактори здорових та безпечних умов 

праці, естетичні фактори. Роботодавець зобов’язаний довести до відома 

працівниці всю необхідну для виконання нею трудових обов’язків 

інформацію в будь-якій прийнятній формі: усній, оголошенням у наказі, 

повідомленням під розписку, письмовим повідомленням тощо Так як право 

на інформацію є суб’єктивним правом, то праву працівниці на інформацію 

кореспондує обов’язок роботодавця надати таку інформацію. На жаль, 

нормами чинного законодавства не передбачена відповідальність власника 

або уповноваженого ним органу за відмову від надання відповідної 
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інформації та/або за її приховування. Саме це є проявом незахищеності 

більшості працівниць при прийнятті на роботу. 

Як показує практика, при прийнятті на роботу в деяких випадках 

порушуються трудові права жінок через те, що вони не поінформовані, 

наскільки шкідливі або важкі для їх організму умови конкретної роботи, про 

особливості технології виробництва і загальний стан виробничих приміщень, 

про умови виконання роботи з підвищеним для здоров’я і життя ризиком. 

Іноді це пов’язане з невиконанням власником або уповноваженим ним 

органом обов’язку щодо застосування статті 29 КЗпП України. 

Отже, перед прийняттям на роботу працівниць роботодавець 

зобов’язаний провести професійну орієнтацію, яка спрямована на те, щоб 

допомогти більше дізнатися про умови роботи, а також сприяти їм у 

плануванні подальшого розвитку та кар’єри. Професійна орієнтація повинна 

включати робочий інструктаж і консультування. 

Крім цього, поряд з визнанням на законодавчому рівні права 

працівників на інформацію, необхідно запровадити відповідальність 

роботодавця за порушення обов’язку стосовно надання інформації 

працівнику. 

1.4.  Право жінок на безпечні умови праці та підвищену охорону 

праці. 

Найважливішим соціальним завданням всіх держав є створення 

особливої системи охорони праці для жінок, які поєднують свою працю з 

материнством, а також організація охорони праці без шкоди для здоров’я 

жінки. Основні вимоги щодо підвищеної охорони праці жінок на 

міжнародному рівні встановлюються Конвенцією Міжнародної організації 

праці про охорону материнства (переглянута 1952 року) № 103 [1]. Дана 

Конвенція застосовується як до жінок, зайнятих на промислових 

підприємствах, так і до жінок, зайнятих на непромислових та 

сільськогосподарських роботах, зокрема надомниць. У частині 4 статті 43 

Конституції України передбачається заборона щодо використання праці 
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жінок та неповнолітніх на небезпечних для здоров’я роботах [10]. Саме це 

виділяє жінок в категорію осіб, які потребують додаткового та підвищеного 

захисту їх здоров’я. При виконанні жінкою своїх трудових зобов’язань 

роботодавцю необхідно врахувати особливу роль жінки в суспільстві, а 

також окремі особливості її як людини, а саме як матері, що виховує дітей, 

психофізіологічні особливості жіночого організму, його репродуктивну 

функцію, більш високу в порівнянні з чоловіками схильність жінок до 

негативного впливу виробничих факторів. 

Відповідно до норми статті 174 КЗпП України забороняється 

застосовувати працю жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими 

або небезпечними умовами праці. Перелік містить 500 видів таких робіт, є 

досить змістовним та має медичне обґрунтування. Він затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256 [60]. 

Даний наказ забороняє застосування праці жінок на підземних роботах, крім 

деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та 

побутовому обслуговуванню). Частина 2 статті 174 КЗпП України закріпила 

заборону на залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких 

перевищує встановлені для них граничні норми. Норми, які діяли раніше, 

були набагато вищі, ніж ті, що встановлені на сьогодні. Так, у разі підіймання 

і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до двох разів на 

годину) гранично допустима вага вантажу – не більше 10 кг, а при підійманні 

і переміщенні вантажів постійно протягом робочої зміни – до 7 кг, сумарна 

вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не 

повинна перевищувати: з робочої поверхні – 350 кг, з підлоги – 175 кг, 

включаючи вагу тари і упаковки. Законом також передбачені випадки 

заборони звільнення з ініціативи роботодавця; особам, які виховують 

малолітніх дітей без матері, теж надаються гарантії [72, с. 2]. 

Одним з основних обов’язків роботодавця є забезпечення профілактики 

та зменшення кількості професійних і виробничих нещасних випадків, травм 

і захворювань шляхом поліпшення умов праці та виробничого середовища 
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найманих працівників. Для цього необхідно створити програми сприяння 

охороні здоров’я працюючих жінок і чоловіків через врахування впливів на 

стан їхнього здоров’я робочого місця та навколишнього середовища, 

постійно реалізовувати спеціальні профілактичні програми, ухвалити 

стандарти, які забезпечать належний захист від будь-якої небезпеки найбільш 

уразливих або сприйнятливих працівників, забезпечити рівність 

представництва жінок в усіх процесах прийняття рішень щодо охорони 

їхнього здоров’я. 

1.5.  Право жінок на встановлення робочого графіка, який би вони 

могли суміщати з сімейним життям та особистими потребами. 

Відповідно до норм Конвенції про нічну працю № 171 від 26 червня 

1990 року забороняється нічна праця вагітних жінок, жінок-матерів протягом 

періоду тривалістю щонайменше 16 тижнів, з яких щонайменше 2 тижні 

передують даті народження дитини [73]. Також забороняється залучати до 

роботи у нічний час жінку незалежно від віку, але при виняткових умовах 

підприємства, де працюють члени однієї сім’ї. Україна наразі не 

ратифікувала зазначену Конвенцію, проте ці головні норми знайшли своє 

відображення в статті 175 КЗпП України. 

Статтею 176 КЗпП України передбачено заборону щодо залучення до 

робіт у нічний час, до надурочних робіт та робіт у вихідні дні і направлення у 

відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років 

[12]. Угода сторін трудового договору, яка суперечить зазначеній нормі 

закону, не допускається. 

Жінок, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або 

дітей-інвалідів, відповідно до статті 177 КЗпП України не можна направляти 

у відрядження без їхньої згоди. Період від трьох до чотирнадцяти років 

починається після дня, коли дитині виповнилося три роки і закінчується 

днем, коли дитині виповнилося чотирнадцять років (включаючи цей день). 

Зазначені норми законів є обов’язковими для всіх підприємств 

незалежно від форм власності. 
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На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 

чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що перебуває під 

її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до 

медичного висновку, роботодавець зобов’язаний встановлювати їй неповний 

робочий день або неповний робочий тиждень [12]. Дана гарантія закріплена в 

частині першій статті 56 КЗпП України та зобов’язує роботодавця 

задовольнити прохання працівника, який відноситься до певної категорії 

жінок, котрі є найманими працівниками, встановивши йому неповний 

робочий час. 

Слід наголосити, що зміна режиму роботи в порядку, визначеному 

статтею 56 КЗпП України, має бути проведена незалежно від того, 

впроваджує роботодавець зміни в організації виробництва і праці або мають 

місце інші причини, які зумовлюють потребу проведення таких змін, чи ні. 

Для того, щоб установити неповний робочий день чи неповний робочий 

тиждень або перевести працівника на звичайний режим роботи з режиму 

неповного робочого часу в порядку, визначеному названою законодавчою 

нормою, достатньо лише згоди сторін трудового договору. 

Крім цього, жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або 

дитину-інваліда, законом гарантовано скорочену тривалість робочого часу, 

що може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в 

організаціях (стаття 51 КЗпП України). Скорочена тривалість робочого часу 

означає, що час, протягом якого працівник повинен виконувати свої трудові 

обов’язки, скорочується, однак він має право на оплату праці в розмірі повної 

тарифної ставки, повного окладу. Відповідно до положень частини четвертої 

статті 51 КЗпП України скорочена тривалість робочого часу може 

встановлюватись у колективних договорах для жінок, які мають дітей віком 

до чотирнадцяти років або дитину-інваліда. Слід зазначити, що така дія є 

правом, а не обов’язком підприємств, установ і організацій. Відповідно до 

статті 9-1 КЗпП України підприємства, установи, організації в межах своїх 

повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові 
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порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для 

працівників. 

Потреби працівників із сімейними обов’язками слід особливо 

враховувати при плануванні умов праці та соціального забезпечення та 

заохочувати за допомогою поступового скорочення тривалості робочого часу 

і обсягу потрібної понаднормової роботи, впровадження гнучких схем у 

графіках роботи, періодах відпочинку та відпустках, встановлення 

еквівалентних умов зайнятості працівників, які працюють неповний робочий 

час, працівників, які працюють за тимчасовими угодами, та надомних 

працівників з працівниками, які працюють повний робочий час тощо. 

Отже, правові гарантії у процесі укладення трудового договору 

являють собою систему визначених нормами трудового права юридичних 

гарантій, які випливають із встановленої процедури укладення трудового 

договору. Такі гарантії спрямовані на забезпечення ефективних механізмів 

реалізації права на працю, обумовлені процедурою укладення трудового 

договору, забезпечують належні механізми узгодження істотних та 

факультативних умов, прозорість та доступність умов праці, належне 

погодження форми трудового договору, прозору процедуру набрання 

чинності трудовим договором та оформлення виникнення трудових 

правовідносин. 

2. Правові гарантії для жінок при зміні трудового договору: 

2.1.  Право жінки на збереження робочого місця у разі зниження її 

працездатності через вагітність та догляд за дитиною. 

Роботодавець повинен перевести на легшу роботу вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до трьох років на підставі статті 178 КЗпП 

України, внісши зміну до трудових договорів з такими працівницями. 

Зниження норм виробітку, норм обслуговування чи переведення на 

іншу (легшу) роботу є тимчасовим і ініціатором цього виступає сам 

працівник. Потреба в переведенні на легшу роботу має бути підтверджена: 

– для вагітної жінки – медичним висновком; 
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– для жінки, яка має дитину віком до трьох років, – медичним 

висновком, іншими даними, що свідчать про неможливість виконання 

попередньої роботи [12]. 

При цьому право вагітної жінки на переведення на іншу роботу, яка є 

легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, виникає не з 

часу встановлення вагітності, а лише з того періоду, коли в такому 

переведенні за висновком лікарів виникла необхідність. У цьому висновку 

має бути не лише визначена необхідність у переведенні, а й надані 

рекомендації щодо виду легшої роботи. 

Жінки, які мають дітей віком до трьох років, у разі неможливості 

виконання попередньої роботи, переводяться на іншу роботу до досягнення 

дитиною віку трьох років [12]. 

На час переведення за вагітними жінками і жінками, які мають дітей 

віком до трьох років, зберігається середній заробіток за попередньою 

роботою, а якщо заробіток після переведення є вищим, – виплачується 

фактична заробітна плата. 

Рішення про переведення на легшу роботу приймається щодо: 

– вагітних жінок – на підставі заяви і медичного висновку; 

– жінок, які мають дітей віком до трьох років, – на підставі заяви, 

медичного висновку, інших підтверджених належним чином даних, що 

свідчать про неможливість виконання попередньої роботи. 

Рішення оформляється наказом із зазначенням причин і строків 

переведення. 

На міжнародному рівні у всіх конвенціях і рекомендаціях МОП щодо 

охорони здоров’я вагітних працівниць і працівниць-годувальниць 

передбачено їх охорону здоров’я у період материнства. Загальний принцип 

викладено в Конвенції 2000 року про охорону материнства № 183: «Після 

консультацій із представницькими організаціями роботодавців і працівників 

кожна держава-член МОП вживає належних заходів для забезпечення того, 

щоб вагітним жінкам або матерям-годувальницям не доводилося виконувати 



 

 

85

роботу, яка за визначенням компетентних органів влади, є шкідливою для 

здоров’я матері чи дитини або за наявними оцінками становить істотний 

ризик для здоров’я матері чи її дитини» [1]. 

2.2.  Право жінки на поєднання догляду за дитиною та здійснення 

трудових обов’язків без відриву відпустки по догляду за дитиною. 

Відповідно до частини восьмої статті 179 КЗпП України за бажанням 

жінки у період перебування її у відпустці по догляду за дитиною вона може 

працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за нею 

зберігається право на одержання допомоги в період відпустки по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку [12]. Таким чином, у разі 

виявлення такого бажання, жінка може поєднувати материнство з 

виконанням трудових обов’язків на умовах неповного робочого часу або 

вдома. При цьому на жінок, які в період перебування у відпустці по догляду 

за дитиною до досягнення нею трирічного віку працюють на умовах 

неповного робочого часу або вдома, поширюються такі права: 

 вони одержують допомогу з державного соціального страхування; 

 час такої роботи зараховується до стажу, що дає право на щорічну 

відпустку; 

 щорічна відпустка надається повної тривалості, оскільки така 

робота не спричиняє обмеження обсягу трудових прав жінки; 

 у разі тимчасової непрацездатності застрахованої жінки листок 

непрацездатності оплачується на загальних підставах. 

Законодавство не визначає, де саме жінка має право працювати на 

умовах неповного робочого часу – на підприємстві, з яким вона перебуває у 

трудових відносинах, або на іншому підприємстві. Це означає, що жінка 

може працювати на тому самому або на іншому підприємстві, зберігаючи 

право одержувати допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку, а також щорічну основну та додаткову відпустки. 

2.3.  Недопущення переведення працівниці без її згоди на іншу 

роботу. 
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Згідно з нормою статті 33 КЗпП України тимчасове переведення 

вагітних і жінок, які мають дітей до шести років або дитину-інваліда, на іншу 

роботу, не обумовлену трудовим договором, можливе тільки за їх згодою. 

Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену 

трудовим договором, допускається лише за його згодою. 

Відповідно до частини 2 статті 33 КЗпП України власник або 

уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до 

одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його 

згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише 

для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, 

виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть 

поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою 

праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за 

попередньою роботою [12]. Проте навіть у випадках, зазначених у частині 

другій цієї статті, забороняється тимчасове переведення на іншу роботу 

вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести 

років, а також осіб віком до вісімнадцяти років без їх згоди. 

Підписання (укладення) трудового договору має на меті забезпечення 

дієвих та стабільних правовідносин між роботодавцем та найманим 

працівником. Однак, враховуючи складність правових відносин, які 

виникають у сфері праці, наявність об’єктивних соціальних, економічних та 

інших чинників, що часто унеможливлюють належне виконання трудового 

договору, його сторонам гарантується право на зміну умов трудового 

договору та праці. 

Основоположними правовими гарантіями у процесі виконання 

трудового договору є: юридичні гарантії з питань стабільності умов 

трудового договору та умов праці; юридичні гарантії з питань робочого часу 

та часу відпочинку, оплати праці, трудової дисципліни, матеріальної 

відповідальності, охорони праці та врегулювання трудових спорів. 

3. Правові гарантії для жінок при припиненні трудового договору: 
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3.1. Заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей. 

Нормою частини третьої статті 184 КЗпП України передбачено, що 

звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до 

шести років – частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності 

дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків 

повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається 

звільнення з обов’язковим працевлаштуванням [12]. Зазначена норма 

встановлює пряму заборону на розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця, проте така норма не виключає припинення трудових відносин із 

зазначеною категорією працівників взагалі. 

Підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 

визначені статтею 40 КЗпП України, а додаткові підстави розірвання 

трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями 

працівників за певних умов – статтею 41 КЗпП України. 

Разом із тим, обмеження на розірвання трудового договору з вагітними 

жінками та жінками, які мають дітей, передбачені частиною третьою статті 

184 КЗпП України, поширюються не лише на випадки звільнення з підстав, 

передбачених статтями 40 і 41 КЗпП України, але й з інших підстав, що 

кваліфікуються як розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. 

Як зазначає Є.В. Краснов, нормами закону закріплено випадки, коли 

звільнення жінок-матерів неможливе взагалі або коли звільнення можливе за 

умови обов’язкового працевлаштування [74, с. 111]. Так, не можна звільнити 

вагітну жінку або жінку, яка має дітей, що виконує роботу за сумісництвом, у 

зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником. 

Не дозволяється надавати жінці повідомлення про звільнення, коли 

вона відсутня на роботі у зв’язку з відпусткою по вагітності та пологах або 

коли зрозуміло, що термін чинності повідомлення закінчиться до того, як 

вона повернеться на роботу. Період, упродовж якого жінка захищена від 

звільнення до і після народження дитини, має бути продовжений так, щоб 
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розпочатися у день, коли роботодавця повідомлено про вагітність медичною 

довідкою, та завершитися принаймні за місяць після закінчення відпустки по 

вагітності та пологах. 

Якщо звільнення здійснено на дискримінаційному підґрунті, то 

головним засобом відшкодування має бути відновлення на роботі, якщо 

працівник цього побажає. Сама лише грошова компенсація не є достатнім 

засобом захисту. 

3.2.  Право вагітних жінок і жінок, які мають дітей, на 

працевлаштування у разі повної ліквідації підприємства, установи, 

організації. 

Відповідно до норм статті 184 КЗпП України звільнення вагітних жінок 

з ініціативи роботодавця можливе виключно в разі повної ліквідації 

підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим 

працевлаштуванням [12]. 

На практиці виконання підприємством, що ліквідується, обов’язку з 

працевлаштування вагітних жінок і жінок, які мають дітей, є ускладненим, 

оскільки відсутній правовий механізм здійснення такого працевлаштування 

та забезпечення прав даної категорії працівників у процесі пошуку роботи. 

Тому роботодавець зобов’язаний сам здійснювати пошук нової роботи або 

звертатися за послугами до служби зайнятості чи кадрових агентств [74, 

с. 112]. 

Пленум Верховного Суду України у пункті 9 постанови «Про практику 

розгляду судами трудових спорів» від 06 листопада 1992 року № 9 надав 

роз’яснення щодо того, що звільнення вагітних жінок провадиться з 

обов’язковим працевлаштуванням [75]. Отже, не може бути визнано, що 

власник або уповноважений ним орган виконав цей обов’язок із 

працевлаштування, якщо працівниці не була надана на тому ж або на іншому 

підприємстві (в установі, організації) інша робота або запропонована робота, 

від якої вона відмовилась з поважних причин (наприклад, за станом здоров’я) 

[75]. 
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Разом із тим, якщо роботодавцем укладено договір із кадровим 

агентством щодо здійснення підбору вакансій для вагітної жінки або жінки, 

яка має дітей, в інтересах самого працівника, то зобов’язання щодо 

працевлаштування не можуть вважатись виконаними в повному обсязі до 

того моменту, поки працівнику не буде надано на тому ж або на іншому 

підприємстві (в установі, організації) інша робота. 

Крім того, роботодавець зобов’язаний також дотримуватись вимог 

частини третьої статті 184 КЗпП України, якими встановлено, що на період 

працевлаштування за відповідними працівниками зберігається середня 

заробітна плата, але не більше трьох місяців із дня закінчення строкового 

трудового договору. 

Отже, коли роботодавцем запропоновані працівнику тільки послуги 

компаній, які здійснюють пошук роботи, зобов’язання щодо 

працевлаштування не можуть вважатись виконаними належним чином, 

оскільки такі послуги мають інформаційний характер, а не є пропозицією 

іншої роботи на тому ж або на іншому підприємстві (в установі, організації). 

Як зазначив Верховний Суд України у постанові від 15 жовтня 2013 

року (справа № 21-303а13), невиконання підприємством (установою, 

організацією), яке провело звільнення, обов’язку по працевлаштуванню 

протягом трьох місяців є підставою для покладення на нього відповідно до 

частини другої статті 232 КЗпП України обов’язку про надання на цьому або 

іншому підприємстві роботи, яку може виконувати працівниця, а не про 

поновлення на попередній роботі. Оскільки згідно із статтею 235 зазначеного 

Кодексу підставою для поновлення працівника на роботі є його звільнення 

без законних підстав, то у разі невиконання власником підприємства, 

установи, організації або уповноваженим ним органом протягом трьох 

місяців обов’язку по працевлаштуванню звільненого працівника за пунктом 

другим статті 36 КЗпП України, зокрема вагітної жінки, за заявою такої 

особи може вирішуватися спір не про поновлення на роботі, а про виконання 

зобов’язання по працевлаштуванню [76]. Та попри це, на практиці може мати 
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місце свідоме ігнорування роботодавцем вимоги щодо здійснення 

працевлаштування вагітних жінок і жінок, які мають дітей, з метою 

уникнення виконання покладених обов’язків, що виражається у розірванні 

ним трудового договору після закінчення тримісячного строку. Саме тому 

для подальшого забезпечення належного виконання роботодавцем 

працевлаштування у чинне законодавство бажано внести доповнення щодо 

продовження періоду працевлаштування визначеної категорії жінок. Так, у 

разі, якщо роботодавцем протягом тримісячного строку не надано 

працівнику жодної пропозиції щодо працевлаштування або запропоновано 

роботу, від якої працівник відмовився з поважних причин (наприклад, за 

станом здоров’я), період працевлаштування продовжується на той самий 

строк. 

Крім цього, при звільненні вагітних жінок у зв’язку із закінченням 

строкового трудового договору нормою закону також гарантується 

обов’язкове подальше працевлаштування, а на період його здійснення за 

працівником зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох 

місяців із дня закінчення строкового трудового договору (частина третя 

статті 184 КЗпП України). Аналізуючи наведену норму, можна стверджувати, 

що, незважаючи на факт закінчення строкового трудового договору, 

роботодавець не має права звільнити працівницю. На нього покладається 

обов’язок попередження її стосовно того, що після закінчення строкового 

трудового договору роботодавцем буде вжито заходів щодо здійснення 

працевлаштування такої працівниці. 

3.3.  Право певної категорії жінок на перевагу в залишенні на роботі 

у разі змін в організації виробництва і праці. 

Відповідно до статті 42 КЗпП України у разі вивільнення працівників у 

зв’язку із змінами в організації виробництва і праці при рівних умовах 

продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається 

сімейним – при наявності двох і більше утриманців, та особам, в сім’ях яких 

немає інших працівників з самостійним заробітком [12]. Дану норму можна 
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пов’язати з трудовою діяльністю жінок, на утриманні яких є малолітні та/або 

неповнолітні діти та які виховують їх самостійно. 

Жінкам, які уклали трудовий договір, держава гарантує захист від 

незаконного звільнення і встановлює відповідний для цього правовий 

механізм. Оскільки утвердження і забезпечення прав і свобод людини – її 

головний обов’язок, однією із гарантій забезпечення права громадян на 

працю є правовий захист від незаконного звільнення з роботи, а також 

сприяння у збереженні роботи. 

Основоположними правовими гарантіями у процесі припинення 

трудового договору є: юридичні гарантії з питань забезпечення дотримання 

відповідних підстав та процедури; юридичні гарантії з питань отримання 

згоди професійної спілки щодо правомірності припинення дії трудового 

договору; юридичні гарантії з питань оформлення припинення дії трудового 

договору. 

Аналізуючи норми чинного законодавства щодо надання та 

забезпечення жінкам гарантій у трудовій сфері, зазначимо, що для 

дотримання та виконання спеціальних правових гарантій жінок роботодавець 

зобов’язаний: 

 створювати умови праці, які б дозволяли жінкам здійснювати 

трудову діяльність на рівній основі з чоловіками; 

 забезпечувати жінкам можливість суміщати трудову діяльність із 

сімейними обов’язками; 

 здійснювати рівну оплату праці як жінок, так і чоловіків при 

однаковій кваліфікації та однакових умовах праці; 

 вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я 

жінки умов праці; 

 вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних 

домагань [68]. 

Задля підвищення значення спеціальних гарантій для жінок та 

вдосконалення національної нормативно-правової бази у даній сфері 
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необхідно забезпечити гендерну рівність в Україні через прийняття 

Верховною Радою України відповідного закону, який би врегулював рівний 

правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, 

задля надання особам обох статей рівної участі у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства. Крім цього, слід створити інформаційно-методичний ресурс 

державної політики щодо формування та реалізації спеціальних гарантій 

жінок при укладенні, зміні та припиненні трудових відносин з роботодавцем, 

а також здійснювати моніторинг виконання державної політики в зазначеній 

сфері. 

У зв’язку з прогресом суспільства та технологій все більше у жінок 

виникає можливість здійснювати роботу дистанційно, а тому популярності 

серед жінок, які поєднують роботу з материнством, набувають альтернативні 

варіанти зайнятості, котрими є нетрадиційні, нетипові форми трудової 

діяльності, які полягають у гнучкому графіку та можуть здійснюватися 

дистанційно, без постійного перебування на робочому місці. Якщо 

законодавець здійснить нормативне закріплення альтернативних варіантів 

зайнятості, то це дозволить жінкам, які є матерями неповнолітніх дітей, 

дітей-інвалідів, жінкам передпенсійного віку, а також жінкам, які не можуть 

за станом здоров’я перебувати на робочому місці весь робочий день, 

здійснювати трудову діяльність без будь-яких проблем та допоможе 

розвинути сучасну економіку країни, підтримувати нормальне 

функціонування ринку праці та задовольнить потреби таких жінок. 

Аналізуючи роботи правників з даного питання, вкажемо, що до 

альтернативних варіантів зайнятості можна віднести неповний робочий час, 

роботу «за викликом», роботу з гнучким графіком, роботу в умовах її 

здійснення на дому («домашній працівник») тощо. При цьому доцільно 

запровадити індивідуальне регулювання режиму роботи для таких 

працівників. 

Встановлення індивідуальних режимів роботи, а також укладення 

нетипових трудових договорів з жінками, які поєднують роботу в 
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суспільному виробництві з материнством, сприятимуть поліпшенню 

становища в регулюванні зайнятості в сучасних умовах України. 

 

2.2 Спеціальні правові гарантії при забезпеченні умов праці жінок 

 

Одне із основних завдань, яке стоїть перед державою, полягає у її 

соціальній розбудові та вдосконаленні, що повинно здійснюватися лише за 

допомогою демократичних і правових методів. В умовах ринкової економіки 

держава має встановлювати більш гнучкі й соціально орієнтовані правові 

норми, які забезпечуватимуться аналогічними правовими гарантіями. Одним 

із критеріїв успішної соціальної та правової політики держави є відсутність 

дискримінації, особливо за ознакою статі. Оскільки більшість населення 

задля власного матеріального забезпечення у той чи інший період життя 

перебуває у трудових відносинах, то й дискримінація найчастіше 

проявляється саме у трудовій сфері. Відповідно, права жінок на працю, які у 

зв’язку із фізіологічними особливостями та гендерними стереотипами 

повинні виконувати не лише трудові обов’язки, часто можуть бути порушені. 

Саме тому є актуальним дослідження спеціальних правових гарантій 

забезпечення умов праці жінок.  

Дана наукова розвідка допоможе, у першу чергу, систематизувати та 

більш глибоко дослідити саму сутність спеціальних гарантій, враховуючи 

особливості правового й соціального статусу жінки. Як наслідок, отримані 

результати дозволять проаналізувати сучасне національне законодавство 

щодо відповідності такій сутності й загальній можливості бути реалізованим 

із метою забезпечення умов праці жінок. Крім того, на основі аналізу 

сутності правових гарантій можливо буде виділити його основні проблеми, 

прогалини та колізії і визначити найбільш ефективні правові методи й засоби 

впливу на трудові відносини між жінкою-працівником та роботодавцем. У 

свою чергу, це допоможе змінити законодавство таким чином, щоб правове 

забезпечення та регулювання відповідало сучасним вимогам та, разом з тим, 
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будувалось на обґрунтованих наукових положеннях, що, безумовно, 

сприятиме стабільності у суспільстві.  

Важливо, щоб спеціальні правові гарантії не просто були закріплені на 

рівні законодавства, а мали належний механізм втілення, а отже, утворювали 

стійку систему взаємопов’язаних елементів-гарантій, які б доповнювали один 

одного. Саме дане дослідження надасть можливість виділити такі зв’язки або 

ж встановити факт їх відсутності та визначити методи їх встановлення.  

Питанням трудових гарантій займалась велика кількість науковців, 

однак сфера саме спеціальних правових гарантій забезпечення умов 

охоплювалась лише частково та зустрічається у наукових роботах таких 

учених, як О.В. Андрійчук, Н.В. Аніщук, Л.О. Борисенко, І.А. Вєтухова, 

М.М. Грекова, І.П. Жигалкін, В.А. Заєць, С.П. Ковалевич, Н.О. Кодацька, 

О.В. Лавріненко, Б.О. Лозан, Л.В. Межевська, К.Ю. Мельник, А.О. Мовчан, 

О.І. Романюк, О.М. Рудік, І.С. Сахарук, І.Г. Хоружа, І.В. Шульженко, 

О.В. Яцух. 

Гарантії забезпечення умов праці жінок, хоча і є актуальним на 

сьогодні питанням, однак основні його дослідження проводились ще за часів 

СРСР, що свідчить про їх застарілість й потребу в новому погляді, який би 

враховував особливості сучасного суспільства, методи та засоби правового 

регулювання. Варто наголосити на тому, що правові гарантії виникнення, 

існування та припинення трудових і пов’язаних із ними відносин, що 

визначені у законодавстві без виділення статі особи, також у певній мірі 

забезпечують належні умови праці жінок, однак вони не можуть повністю 

гарантувати ті потреби, що є особливими саме для жінок. Тому 

В.М. Толкунова вказує на існування, окрім загальних юридичних гарантій, 

спеціальних, що характерні лише для жінок, до яких належать: заборона 

відмови в 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 
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роботу тощо. Усі вони забезпечують можливість жінки-працівника 

реалізовувати право на працю за професією відповідно до рівня кваліфікації, 

на належну оплату праці, на прийняття на роботу тощо [77, с. 58]. 

Погоджуючись із думкою автора щодо самого переліку гарантій, слід 

зазначити, що вони є занадто вузькими, тобто враховують лише трудові 

відносини. Крім того, сам перелік на сьогодні варто й доповнити, наприклад, 

гарантіями права на інформацію про власні права та обов’язки, права на 

захист у судовому порядку, права на вільний вибір виду трудової діяльності, 

що обґрунтовується як змінами трудового законодавства щодо жінок, так і 

змінами суспільного уявлення про роль та обов’язки жінки. 

Б.О. Лозан, досліджуючи Кодекс законів про працю, виділяє у ньому 

наступні гарантії права жінки на працю: щодо неповного робочого часу; 

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

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

відрядження (ст. 176 КЗпП); щодо обмеження залучення жінок, які мають 

дітей віком від 3 до 14 років або дітей-інвалідів, до надурочних робіт і 

направлення їх у відрядження, (ст. 177 КЗпП); щодо відпустки у зв’язку з 

вагітністю та пологами і по догляду за дитиною (ч. 3-8 ст. 179 КЗпП); щодо 

порядку надання відпустки пор догляду за дитиною і зарахування її до стажу 

роботи (ст. 181 КЗпП); щодо відпустки жінкам, які усиновили дітей (ст. 182 

КЗпП); щодо додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (ст. 182-3 

КЗпП); щодо гарантії прийняття на роботу і заборони звільнення вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей (ст. 184 КЗпП); щодо надання вагітним жінкам 

і жінкам, які мають дітей віком до 14 років, путівок до санаторіїв, будинків 

відпочинку і матеріальної допомоги (ст. 185 КЗпП) [72]. Зауважимо, що хоча 

перелік гарантій визначено й правильно, проте незрозумілим є критерій, за 

яким вони виділялися. Так, більш доцільно було б об’єднати дані гарантії 

відносно суб’єкта або ж мети правового регулювання, що допомогло б більш 

детально їх розглянути, зрозуміти сутність і спосіб правового впливу. Крім 

того, саме такий критерій допоміг би зрозуміти, чому саме дані норми 
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віднесені до правових гарантій. Наприклад, надання путівок до санаторіїв чи 

будинків відпочинку, з точки зору гарантій умов праці жінки, є доволі 

спірним, оскільки стосується більше забезпечення права дитини. Крім того, 

незрозуміло, яким саме чином дана правова гарантія сприяє створенню 

балансу між обов’язками жінки-працівника та жінки-матері. Також важко 

встановити, що перелік, наданий автором, є вичерпним чи включає лише 

частину правових гарантій жінок. Відповідно, його використання в цілях 

даного дослідження є недоречним.  

Розглядаючи у науковій роботі загальні трудові гарантії, 

О.А. Ситницька пропонує класифікувати трудові юридичні гарантії за 

наступними критеріями: 1) за юридичною силою: конституційні; міжнародні; 

галузеві; 2) за ступенем конкретизації: універсальні (стосуються усіх 

трудових прав);  спеціальні (стосуються забезпечення реалізації конкретного 

трудового права); 3) за сферою дії: загальні (забезпечення трудових прав усіх 

працівників незалежно від правового статусу); додаткові (передбачені для 

певної категорії працівників за статтю, віком, станом здоров’я тощо); 4) за 

формою вираження: гарантії-дозволи; гарантії-обов’язки; гарантії-заборони; 

гарантії-обмеження; 5) за характером впливу: гарантії-санкції; гарантії-

рекомендації; альтернативні гарантії [78, с. 9]. У контексті гарантій 

забезпечення умов праці жінок, звісно ж, можливо застосувати усі 

вищенаведені критерії, однак вони розглядатимуть одну й туж саму правову 

гарантію лише з іншої сторони, що ніяким чином не впливатиме на її 

сутність. Відповідно, необхідно обрати такий критерій, який би максимально 

охоплював усі гарантії забезпечення умов праці жінки. Крім того, даний 

критерій повинен підкреслювати сутність саме спеціальних гарантій, а отже, 

й залежати від суб’єкта, що робить дані гарантії спеціальними. Важливо, щоб 

класифікація гарантій мала не лише теоретичний характер, що одразу 

унеможливлює використання останньої запропонованої автором 

класифікації. Відповідно, така класифікація неприйнятна для практики та 

вдосконалення законодавства.  
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І.В. Шульженко, здійснюючи аналіз праці жінок в органах внутрішніх 

справ, визначив наступні гарантії: ті, що містяться в нормах статей 1, 24, 43 

Конституції України; ті, що містяться в статтях 2-1, 3, 5-1, 9, 22, 25, 184 

КЗпП України; ті, що містяться в ст. 4 Закону України «Про державну 

службу»; ті, що містяться в статтях 16, 17 Закону України «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Цими нормами встановлені 

певні гарантії для громадян під час укладення, змінення й припинення 

трудових правовідносин, серед іншого, і з органами внутрішніх справ [79, с. 

 269]. Даний підхід є надзвичайно важливим, оскільки підкреслює роль не 

лише профільного трудового законодавства. Дійсно, гарантії права на працю 

жінок можуть частково передбачатись й іншими нормативно-правовими 

актами. Однак важливо, щоб дані правові норми були взаємопов’язані між 

собою і у них була логічна послідовність застосування. Якщо вона відсутня, 

то стверджувати про реальність гарантії та можливість її фактичного 

застосування є недоцільним.  

І.В. Сахарук має дещо інший погляд на питання гарантій забезпечення 

умов праці жінок. Він, зокрема, вказує, що доцільним і єдино необхідним є 

лише захист прав вагітних жінок та жінок-матерів, що працюють. 

Відповідно, главу ХІІ «Праця жінок» доцільно замінити главою «Праця 

вагітних жінок і трудящих із сімейними обов’язками» [80, с. 54]. Ми 

погоджуємось щодо різниці в правовому регулюванні умов праці жінок та 

умов праці вагітних жінок і жінок-матерів. Проте захист лише останньої 

категорії повинен свідчити про подолання дискримінації щодо жінок 

загалом. Як можна побачити із аналізу статистичних даних, рівності у 

реалізації трудових прав чоловіків і жінок ще не досягнуто. Таким чином, 

виключення із головного нормативно-правового акта, що регулює питання 

праці цілої глави щодо праці усіх жінок, є безпосереднім порушенням права 

жінки на працю, її охорону, на вільний вибір професії. Звісно, правові 

гарантії праці жінок-матерів та вагітних жінок є більш вираженими в 

законодавстві в порівнянні із загальними правами щодо умов праці. Але 
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даний факт слід сприймати як значний недолік сучасного законодавства, що 

породжує дискримінацію та гендерну стереотипізацію правового 

регулювання.  

Проаналізувавши наукові погляди щодо класифікації трудових гарантій 

праці жінок, їх можливих критеріїв та використавши загальнотеоретичний 

підхід, можливо дійти висновку, що залежно від виду відносин правові 

гарантії забезпечення умов праці жінок поділяються на такі види: 

         1) правові гарантії щодо забезпечення умов праці жінок, що 

реалізуються суб’єктами трудових відносин: 

                  а) заборона нічної праці; 

                  б) заборона важких та шкідливих робіт; 

                  в) рівність в оплаті праці; 

2) правові гарантії щодо забезпечення умов праці жінок, що 

реалізуються суб’єктами пов’язаних із трудовими відносин: 

              а) діяльність органів публічної влади щодо створення умов праці 

жінок, нагляду та контролю за діяльністю суб’єктів трудових відносин; 

            б) юридична відповідальність за порушення законодавства щодо 

забезпечення умов праці жінок. 

Тож саме дана класифікація дозволить охопити гарантії умов праці усіх 

жінок. Вона допоможе розкрити сутність кожної гарантії у її взаємозв’язку із 

іншими, а також проаналізувати її місце та роль у загальному механізмі 

правового регулювання. Крім того, аналіз сутності даних правових критеріїв 

сприятиме в подальшому вдосконаленню законодавства, вирішенню 

проблеми із прогалинами та колізіями, що викликані відсутністю системності 

й послідовності. Таким чином, саме дана класифікація має як теоретичний 

характер, так і практичну цінність.  

Однією із перших в історії гарантій забезпечення умов праці є заборона 

або ж чітке правове регулювання праці жінок у нічний час. У першу чергу, 

слід проаналізувати законодавство із даного питання, що допоможе виділити 

ключові особливості його правового забезпечення.  
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Так, протягом ХХ ст. було прийнято декілька конвенцій МОП, що 

регулювали дане питання. Єдиною чинною з них на сьогодні є Конвенція 

МОП №171 про нічну працю. Уже із назви можна зрозуміти, що вона не є 

профільною, тобто охоплює загальні питання праці жінок. Поняття «нічна 

праця» означає будь-яку роботу, котра здійснюється протягом періоду, 

тривалістю не менше ніж сім годин підряд, охоплюючи проміжок між 

північчю та 5 годиною ранку, який встановлюється компетентним органом 

після консультації з представницькими організаціями роботодавців і 

працівників або колективними договорами [73]. Питання тривалості нічної 

роботи є одним із найважливіших, оскільки точне її визначення дозволяє 

уникнути неправильного тлумачення та застосування з боку роботодавця, що 

безпосередньо впливає на реалізацію права на працю та її належну оплату. 

Разом з тим, при обговоренні точного часу, який вважається нічним, до уваги 

не беруться потреби жінок, оскільки саме жінки наділені певними 

особливостями, що й роблять правове регулювання питання нічної праці 

спеціальним. Більш детально дане питання регулюється ст. 7, однак її 

положення стосуються гарантування прав працюючої жінки-матері та 

відносяться до іншого виду гарантій. Тож можливо дійти висновку, що на 

міжнародному рівні питанню праці жінок приділено недостатньо уваги, а 

отже, національне законодавство повинно бути більш деталізованим.  

Відповідно до ч. 3 ст. 54 Кодексу законів про працю України нічним 

вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку [12]. Дане положення 

уже є більш чітким, воно передбачає 8 годин нічної праці, що відповідає 

міжнародним нормам. Крім того, більша кількість годин означає й більшу 

оплату. Однак дана стаття не враховує одну із важливих сучасних проблем, 

що пов’язана із тривалістю дороги до роботи. Більш доцільно було б також 

визначити й обов’язок щодо вказівки у трудовому договорі мінімальної 

кількості часу, який потрібен жінці для того, щоб доїхати до роботи, і 

включення його у оплачуваний робочий час.  
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Згідно із ст. 55 Кодексу законів про працю України робота жінок у 

нічний час не допускається, за винятком випадків, передбачених статтею 175 

цього Кодексу. У ній, зокрема, зазначено, що  залучення жінок до робіт у 

нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, 

де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий 

захід. Перелік цих галузей і видів робіт із зазначенням максимальних 

термінів застосування праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом 

Міністрів України. Вказані у частині першій цієї статті обмеження не 

поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише 

члени однієї сім’ї [12]. Тож праця жінок у нічний час можлива лише як 

тимчасовий захід, однак, враховуючи сучасну практику, можемо дійти 

висновку, що фактично змісту норми не дотримуються. Що ж стосується 

праці всієї сім’ї, то, в першу чергу, такі норми стосуються фермерства, до 

якого залучені усі члени сім’ї, а сама праця є ненормованою за часом.  

Найбільш важливим негативним аспектом правових гарантій праці 

жінок у нічний час є відсутність уже протягом більше 20 років визначеного 

Переліку видів робіт. Така ситуація породжує питання щодо правильного 

розуміння терміна «народне господарство», сфер, які до нього відносяться та 

у яких праця жінок взагалі неможлива. Як наслідок, нічна праця жінок 

дозволена завжди, окрім випадків, встановлених законом, що стосуються 

поєднання трудових обов’язків із сімейними. Тобто фактично зміст норми 

права, визначеної КЗпП України, порушується, однак дієвого механізму 

відновлення або ж забезпечення права жінки так і не встановлено. 

Досліджуючи дане питання, М.І. Світенок визначає такі особливості нічної 

праці: позитивні для роботодавця – більш інтенсивне використання 

обладнання, можливість збільшення випуску продукції; позитивні для 

працівників – більший розмір заробітної плати у зв’язку з тим, що нічний час 

оплачується в підвищеному розмірі порівняно з роботою в нормальних 

умовах; негативні для роботодавця – додаткові витрати (контроль за 

виробничим процесом і охороною праці й технікою безпеки); негативні для 
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працівника – порушення сну, ризик захворіти на серйозні захворювання, 

невисока продуктивність праці, виробничий стрес, низька якість сімейного та 

суспільного життя [81, с. 17]. Із даного переліку, аналізуючи його в контексті 

праці жінок, можемо дійти висновку, що немає жодної переваги праці жінки 

саме у нічний час. Через усталені гендерні стереотипи, що, власне, й 

закріплені на законодавчому рівні, якраз на жінку покладається більшість 

сімейних обов’язків, що повинно бути враховано при регулюванні й нічної 

праці. Крім того, жінка має інші фізіологічні особливості, що теж повинно 

бути враховано при правовому регулюванні нічної праці. Тож, оскільки на 

законодавчому рівні належної реалізації даної правової гарантії не 

передбачено, необхідно розглянути її сутність на теоретичному рівні, що 

допоможе визначити основні, мінімальні дії, які допоможуть забезпечити 

виконання даної гарантії на локальному рівні, а також і вдосконалити 

законодавство загалом. У свою чергу, це допоможе реалізовувати право на 

працю жінки без шкоди для її життя та здоров’я.  

Нічна праця дозволяє роботодавцю збільшити продуктивність та 

швидкість виробництва певної продукції, саме тому її почали застосовувати 

разом із виникненням самих фабрик та заводів. Разом з тим, праця уночі є 

складною діяльністю, через особливості фізіології людини організм 

втомлюється, а отже, швидкість та якість виконаної роботи падає. Найбільш 

негативно це впливає на охорону праці, дотримання безпечних умов та 

дисципліни праці. Як наслідок, імовірність виникнення соціального ризику 

збільшується. Саме тому на державному рівні трудова діяльність уночі не 

заохочується через вимогу щодо подвійної оплати, надання гарантій, 

більшого часу для відпочинку та скорочення тривалості робочого дня.  

Жінка володіє спеціальним правовим статусом, що дозволяє їй 

виконувати сімейні та трудові обов’язки у поєднанні. Через те при здійсненні 

трудових функцій повинні бути створені умови, які б не шкодили життю і 

здоров’ю щодо особливості репродуктивної функції організму. Існує 

абсолютна заборона щодо нічної праці вагітних жінок та жінок-матерів, 
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однак праця в нічний час жінці, яка ще не стала матір’ю, може нанести 

шкоду здоров’ю і в подальшому унеможливити набуття даного правового 

статусу незалежно від бажання самої жінки.  

Тож сутність заборони нічної праці повинна бути видозмінена. Правове 

регулювання нічної праці жінок має бути направлене на мінімізацію 

негативних ризиків через встановлення обов’язкових перерв під час робочого 

дня, заборону виконання особливо важких або ж шкідливих робіт, що 

потребують значної концентрації уваги, а також й оплати згідно із 

визначеними тарифами, що не можуть бути нижчі, ніж оплата за роботу 

удень. Важливо розуміти, що, оскільки й досі не встановлено на 

підзаконному рівні точного переліку, існує прогалина, єдиним вирішенням 

якої може бути зміна законодавчого підходу до розуміння сутності нічної 

праці жінки. Сутність правової гарантії щодо нічної праці жінок полягає у 

охороні праці в нічний час, створенні умов праці, які б не загрожували життю 

та здоров’ю. На сьогодні такі умови можуть бути забезпечені не лише за 

допомогою недієвої заборони, якої, фактично, не дотримуються, а за 

допомогою заохочень і рамок діяльності для роботодавця. Використання 

даного методу для реалізації правової гарантії дозволить поєднати інтереси 

роботодавця із інтересами працюючої жінки та держави.  

Таким чином, правова гарантія щодо праці у нічний час жінок 

допомагає забезпеченню стабільних та безпечних умов праці при 

максимальному поєднанні інтересів усіх суб’єктів трудових відносин. Крім 

того, дане дослідження допомогло віднайти спосіб трансформації 

законодавчого втілення правової гарантії, який створить умови дієвості 

правового механізму регулювання праці жінок.  

Наступна гарантія забезпечення умов праці жінки – це заборона важких 

та шкідливих умов. Механізм втілення даної гарантії є одним із найменш 

розроблених як на науковому, так і на практичному рівнях. Так, міжнародне 

законодавство з даного питання включає Конвенцію МОП про використання 

праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду № 45 ще 1937 
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року. Зрозуміло, що на сьогодні більшість її норм втратила свою 

актуальність, а вузька направленість дозволяє використовувати норми  

переважно як аналогію закону для інших видів діяльності. Так, жодна особа 

жіночої статі будь-якого віку не може бути використана на підземних 

роботах у шахтах. Національне законодавство може вилучити із згаданої 

заборони наступне: жінок, що обіймають керівні посади і не виконують 

фізичної роботи; жінок, зайнятих санітарним та соціальним 

обслуговуванням; жінок, які опановують курс навчання і допущені до 

проходження стажу в підземних частинах шахти з метою професійної 

підготовки; інших жінок, які повинні опускатися від часу до часу у підземні 

частини шахти для виконання робіт нефізичного виду [82]. Тобто основним 

принципом, що ліг в основу даної заборони, є недопущення жінок до 

фізичної роботи, що може нанести шкоду їх здоров’ю та життю. І все ж таки  

критерій такого визначення є дещо не зрозумілим, оскільки санітарне та 

соціальне обслуговування теж можуть за певних умов завдати шкоди. 

Відповідно, безпосереднє застосування даних норм у національному 

законодавстві є неактуальним,  наразі розпочато процес їх денонсації.  

Разом з тим, на національному рівні питанню заборони важких та 

шкідливих видів робіт теж не приділено необхідної уваги. Відповідно до 

ст. 10 Закону України «Про охорону праці» забороняється 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 з санітарним та побутовим 

обслуговуванням), а також залучення жінок до підіймання і переміщення 

речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, що 

затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров’я [59]. Аналогічна 

норма існує і в Кодексі законів про працю України. Хоча саме даними 

нормами передбачено обов’язок осіб дотримуватись стандартів та 

нормативів, припис не містить жодної згадки про юридичну відповідальність 
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за їх порушення або ж інші види спонукання роботодавців до виконання 

правової норми. Крім того, не визначено й відповідальність центрального 

органу виконавчої влади за нестворення такого переліку. Відсутні й 

обов’язки щодо нагляду та контролю за виконанням роботодавцями 

визначених стандартів.  

Як наслідок, на сьогодні наказ МОЗ «Про затвердження Переліку 

важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких 

забороняється застосування праці жінок» втратив чинність у всіх 

положеннях, окрім роботи жінок у шахтах. Варто наголосити, що негативним 

моментом є не саме скасування наказу, а відсутність альтернативного 

врегулювання суспільних відносин. Тобто на рівні законодавства існує чітко 

визначена заборона праці жінок у шкідливих умовах, але саме тлумачення 

шкідливих умов відсутнє, а отже, право жінки на життя, здоров’я, комфортні 

умови праці, право на охорону праці є порушеними, а реалізація гарантії 

залежить від соціальних чинників та факторів, оскільки правовий вплив 

відсутній. Щодо іншого наказу МОЗ «Про затвердження Граничних норм 

підіймання і переміщення важких речей жінками», то зміни в нього не 

вносились ще із 1993 року. Саме тому відповідність сучасним вимогам як 

працюючих жінок, так і роботодавців, особливо враховуючи розвиток науки 

й технологій, є низькою. Згідно з даним наказом гранично допустимою вагою 

вантажу при підійманні і переміщенні вантажів при чергуванні з іншою 

роботою (до 2 разів на годину) – 10 кг, при підійманні і переміщенні 

вантажів постійно протягом робочої зміни – 7 кг [83]. Проте знову ж критерії 

обрання саме даної ваги є незрозумілим, більш доцільним видається 

визначення максимальної ваги залежно від ваги, росту, фізичних здібностей 

жінки. Даний наказ яскраво ілюструє загальну проблему щодо існування та 

забезпечення гарантії заборони праці жінок у важких та шкідливих умовах. 

Суть проблеми полягає у тому, чи є необхідним обмеження права жінки 

працювати у будь-якій галузі підприємництва та чи можна вважати таке 

обмеження дискримінаційним. Відповідно, щоб створити належне 
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законодавство та ефективно гарантувати право жінок на працю, варто 

спершу проаналізувати саму сутність правової гарантії щодо заборони праці 

жінок у важких та шкідливих умовах. Таким чином, можливо буде з’ясувати 

межу між дискримінацією та обґрунтованим обмеженням права, а також 

віднайти правильні критерії для визначення таких обмежень. 

 Визначаючи поняття правового обмеження, С.В. Бобровник вказує, що 

під ним розуміють закріплене в праві утримання від протиправного діяння, 

метою якого є створення необхідних умов для задоволення інтересів 

уповноваженого суб’єкта та суспільних інтересів у цілому [84, с. 92]. Тобто  

використання обмеження передбачає конкретну мету щодо створення 

кращих умов реалізації певного права, а не створення перешкод для нього. 

Варто наголосити, що обмеження має саме правовий характер, а отже, не 

може порушувати природні права стосовно життя, здоров’я, свободи.  

Разом із тим, дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб 

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

переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, 

громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними 

або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними 

(далі – певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або 

користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій законом, 

крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно 

обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними 

[85]. Дане легальне визначення допомагає прослідкувати чітку межу між 

правовим обмеженням та, власне, дискримінацією, що не має на меті захист 

прав та свобод, або ж здійснює їх неправовими методами. Відповідно, 

аналізуючи нормативно-правові акти, як уже скасовані щодо переліку 

заборонених видів роботи, так і щодо нормативів важкої праці, можемо дійти 

висновку, що вони є дискримінаційними, оскільки використані у них методи  

на даний час не є правовими.  
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Разом з тим, даний висновок не свідчить про необхідність скасування 

будь-якого правового регулювання праці жінок у важких та шкідливих 

умовах. Сутність заборони праці жінок у шкідливих та важких умовах 

полягає у визначені чітких меж даної праці, які базуються на наукових та 

практичних дослідженнях науковців у сфері медицини, а також у 

передбаченні обов’язку роботодавця постійно забезпечувати відпочинок 

жінки в таких умовах, щоб мінімізували  шкідливий вплив на здоров’я. Така 

вимога без належного економічного стимулювання теж буде мати характер 

дискримінаційної, а роботодавцю буде не вигідно приймати на роботу саме 

жінок. Відповідно, повинен бути створений механізм заохочень, податкових 

пільг, рекомендацій або ж бюджетного фінансування для стимулювання 

належної поведінки роботодавця. Їх розмір має відповідати тим витратам, що 

очікує роботодавець від виконання законодавчої вимоги. Лише така 

взаємодія в подальшому створить розуміння необхідності виконання 

правової норми навіть без допомоги з боку держави. 

Таким чином, правова гарантія щодо заборони праці жінок у важких та 

шкідливих умовах повинна бути націлена на створення умов праці, які б не 

шкодили здоров’ю жінки, відповідно, були гнучкими та постійно 

трансформувались до сучасних умов та технологій. Дане дослідження 

допомогло визначити основний критерій, що відділяє правову гарантію, яка 

лише захищає й створює безпечні умови праці для жінки від 

дискримінаційного впливу, що позбавляє права вибору та узагальнює усіх 

жінок під єдиним гендерним стереотипом незалежно від дійсно важливих 

фізіологічних особливостей.  

Оплата роботи – одна із найважливіших гарантій права на працю для 

усіх суб’єктів права. Разом з тим, на сьогодні існує певна нерівність в оплаті 

праці за ту ж саму роботу чоловікові та жінці. Відповідно до даних 

Державної служби статистики за І квартал 2019 року різниця між заробітною 

платою чоловіка та жінки на однакових посадах становить в середньому 25% 

[86]. Таким чином, головною задачею правового гарантування є створення 
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умов для рівного й справедливого розрахунку заробітної плати без 

застосування дискримінаційних елементів.  

На міжнародному рівні дане питання знайшло своє відображення як у  

Загальній декларації прав людини та Міжнародному пакті про економічні, 

соціальні і культурні права, так і Хартії Співтовариства про основні соціальні 

права працівників. Саме остання більш детально регулює дане питання та 

визначає, що працівникам забезпечується справедлива заробітна плата, тобто 

заробітна плата, достатня для забезпечення їм гідного рівня життя [87]. Хоча 

дана норма має загальний характер, саме вона є важливою у питаннях оплати 

праці. Оплата повинна бути здійснена не відповідно до особливостей 

правового статусу жінки чи чоловіка, а, власне, незалежно від них, згідно із 

правовими принципами, до яких належить рівність та справедливість.  

На національному рівні визначено уже більш детально сам процес 

визначення розміру оплати праці. Так, відповідно до ст. 96 КЗпП України 

тарифна система оплати праці використовується при розподілі робіт залежно 

від їх складності, а працівників – залежно від кваліфікації та за розрядами 

тарифної сітки. Вона є основою для формування та диференціації розмірів 

заробітної плати [12]. Роль даної норми не є однозначною. Як позитивний 

момент можливо відзначити встановлення критерію, згідно з яким повинна 

визначатись заробітна плата, а саме: кваліфікація та рівень складності 

роботи. Однак найперше такий рівень може бути штучно занижений для 

оплати праці жінки за меншими нормами. Крім того, сам коефіцієнт, що є 

одним із елементів тарифної системи, або ж повинен постійно змінюватись 

державними органами на основі статистичних даних задля відповідності 

економічній ситуації, або ж встановлюватись гнучким способом. Саме даний 

момент і є негативним, оскільки він встановлюється Кабміном та фактично 

не відповідає дійсності. Як наслідок, роботодавець може й не порушувати 

правову норму, однак оплата праці жінки все одно буде нижча, ніж 

аналогічна робота, виконана чоловіком.  



 

 

108

У цьому контексті М.В. Мельников пропонує наступні зміни до Закону 

України «Про оплату праці» у вигляді принципів: здійснюється, як правило, 

у грошовій формі (в національній валюті), достатній для того, щоб працівник 

міг забезпечити гідний життєвий рівень для себе та членів своєї сім’ї; не 

повинна бути меншою, ніж мінімальна заробітна плата; має бути рівною за 

рівноцінну працю; утримання із неї можуть здійснюватися лише відповідно 

до національного законодавства, при цьому у працівника мають залишатись 

кошти, необхідні для забезпечення існування себе та членів своєї сім’ї; в разі 

необхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення [88, 

с. 52]. Погоджуючись із даними твердженнями, все ж зазначимо, що вони 

жодним чином не визначають механізм реалізації, що є ключовим у питаннях 

права на працю та гідних умов її здійснення для жінок. Так, необхідна 

деталізація словосполучення «гідний життєвий рівень для себе та членів 

сім’ї», оскільки даний рівень залежить від доходів не лише однієї людини, 

тобто потрібно визначити механізм їх взаємодії. Відповідно, слід більш 

детально дослідити питання самої сутності оплати праці жінок, її складових, 

принципів визначення розміру, що дозволить створити достатню наукову 

базу для наступних змін до законодавства. В.М. Вегера вказує, що оплату 

праці слід розуміти як вартість робочої сили, вартісний еквівалент обсягу 

життєвих засобів, необхідних для нормального відновлення робочої сили, 

звертає увагу на обов’язкову залежність оплати праці кожного працівника від 

кількості та якості затраченої ним праці, вважає оплату праці найважливішим 

матеріальним стимулом [89, с. 420]. Таким чином, автором визначаються 

основні принципи, згідно з якими оплату праці можливо оцінювати як 

справедливу. Проте в контексті праці жінок важливе дотримання не лише 

принципу справедливості, але й рівності. Дані принципи не повинні залежали 

від суб’єктивного бачення роботодавця або ж працівника щодо відповідності 

витрачених сил отриманій оплаті. Такі показники мають бути визначенні на 

рівні нормативно-правових актів різної юридичної сили.  
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Відповідно, сутність правової гарантії щодо рівності оплати праці 

розкривається через дотримання принципу справедливості щодо будь-якого 

працівника незалежно від його статі. Разом з тим, дана сутність повинна бути 

реалізована за допомогою комплексного механізму правового забезпечення, 

що включає й використання інших правових гарантій задля правового впливу 

на виконання роботодавцем даної вимоги. Слід також наголосити, що 

використання терміна «справедлива оплата праці» можливе лише в якості 

принципу, а для розкриття на практичному рівні досліджуваної правової 

гарантії необхідно прийняти спеціальне технічне законодавства, яке б могло 

швидко змінюватись залежно від економічної ситуації та визначати дієві 

методи встановлення оплати відповідно до виконаної роботи. Однак у 

контексті оплати роботи жінки варто враховувати не загальні критерії 

оцінки, а лише ті, що стосуються особливостей праці жінок.  

Отже, наше дослідження допомогло більш глибоко з’ясувати саму 

сутність правової гарантії рівності оплати праці чоловіків і жінок. Дана 

гарантія яскраво ілюструє взаємодію між різними елементами системи 

гарантій забезпечення умов праці. Крім того, аналіз її сутності дозволив 

стверджувати про особливість даної гарантії, що полягає у необхідності 

локального та підзаконного регулювання із обов’язковим визначенням 

ключових принципів на рівні закону, що дозволить жінкам захищати власні 

права на місцях, а також оперативно змінювати методи правового 

регулювання та економічної політики залежно від ситуації в суспільстві, 

однак лише у правовому полі.  

Таким чином, при втіленні правових гарантій забезпечення умов праці, 

що реалізуються суб’єктами трудових відносин, держава повинна, в першу 

чергу, виходити із їх диспозитивного характеру, відповідно, й правовий 

вплив має лише направляти розвиток трудових відносин із жінками у 

правомірному напрямі, однак не використовувати жорсткі методи, які, 

власне, лише стримують реалізацію усіх гарантій у комплексі. Саме аналіз 

сутності правових гарантій дозволив визначити методи й засоби правового 
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впливу, які б підштовхували до позитивної зміни умов праці та, враховуючи 

особливий правовий статус жінки, ще й гармоніювали із обов’язками в інших 

сферах суспільного життя.  

Так, забезпечення належних умов праці жінок, їх захист та охорона не 

можуть залежати лише від встановлених правових норм, їх безпосередньо, 

повинні реалізовувати певні суб’єкти права, до яких, крім суб’єктів трудових 

відносин, включаються також й органи публічної влади, що здійснюють 

нагляд, контроль та притягують до відповідальності таких осіб. Саме вони й 

створюють належні умови праці за допомогою впливу на поведінку суб’єктів 

трудових відносин. Відповідно, їх діяльність виступає гарантією існування та 

належного функціонування належних умов праці жінок.  

Варто зазначити, що дані органи відрізняються залежно від компетенції 

та ієрархії. Забезпечення умов праці жінок, у першу чергу, є одним із 

головних завдань органів місцевого самоврядування. Відповідно до п. 6 

ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування» вони виконують такі 

функції: об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та 

організацій, розташованих на відповідній території, та населення, а також 

бюджетних коштів з метою їх спрямування на заходи щодо охорони праці; 

прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію 

об’єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці [90]. 

Оскільки до питань з охорони праці включаються й умови щодо праці жінок, 

то й місцеві органи здійснюють контроль за діяльністю у даній сфері. Як 

можна зрозуміти із положень Закону, органи місцевого самоврядування 

забезпечують економічну сторону питання належних умов праці жінок. Це 

може бути зроблено двома основними шляхами, перший із яких полягає у 

покритті витрат, пов’язаних із прийняттям жінки на роботу, що допоможе 

зрівняти конкурентні переваги при прийомі на роботу осіб різної статі, а  

другий – у наданні певних пільг щодо місцевих податків з метою заохочення 

недискримінаційної поведінки з боку роботодавця. Важливо, що органи 

місцевого самоврядування володіють й іншим дієвим інструментом впливу –  
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скасування дозволу на певну діяльність, що свідчить про можливість 

застосування й негативної відповідальності. Разом з тим, факт порушення 

охорони праці повинен бути доведений, а отже, для використання даної 

норми необхідно взаємодіяти із іншими органами державної влади.  

Наступним видом органів публічної діяльності, що гарантують умови 

праці жінок, є органи державної влади. У першу чергу, це Кабінет Міністрів 

України та профільне Міністерство соціальної політики України. Однак до їх 

повноважень входить визначення основних напрямів розвитку, стратегічне 

планування питань праці жінок тощо. Так, згідно із п. 87 ст. 4 Положення про 

Міністерство соціальної політики України до його повноважень належать: 

організація навчання державних службовців з питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків; організація у встановленому порядку 

проведення наукових та експертних досліджень з питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків [91]. Тобто основним завданням 

Мінсоцполітики можна вважати інформаційне забезпечення населення та 

науково-статистичне забезпечення діяльності державних органів і створення 

наукової бази для вдосконалення державних програм та законодавства. Саме 

дані органи визначають основи діяльності усіх суб’єктів, пов’язаних із 

створенням умов праці жінок. Проте безпосередньо впливати на охорону чи 

захист права жінки на працю вони не можуть, як і на умови такої праці. 

Тобто повинні існувати органи із більш чіткими повноваженнями.  

До органів, що реалізовують політику Мінсоцполітики та інших 

міністерств щодо умов праці жінок, здійснюють контроль і нагляд за 

діяльністю суб’єктів охорони праці, в першу чергу, відноситься Державна 

служба з питань праці, діяльність якої регулюється постановою Кабміну 

«Положення про Державну службу України з питань праці» [92]. Однак 

аналіз основних нормативно-правових приписів даного акта свідчить, що 

питання саме умов праці жінок залишається поза увагою, що є недопустимим 

для профільного контролюючого органу. У Положенні чітко передбачені 

повноваження щодо забезпечення умов праці відповідно до вимог 
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санітарного законодавства, законодавства щодо охорони праці, а також 

різних нормативів та стандартів, що, на думку його авторів, передбачало й 

вирішення питання умов праці жінок. Проте, якщо у випадку із органами 

місцевого самоврядування загальність використана для врівноваження прав 

як чоловіків, так і жінок, то для спеціалізованого органу таку загальність 

можливо вважати проявом недбалості та дискримінації з боку ієрархічно 

вищих органів, оскільки саме умови праці жінок, рівень дотримання їх прав, 

особливості діяльності вказують на відмінності в правовому регулюванні, 

відповідно, й на відмінності у способах та методах нагляду і контролю. 

Таким чином, органи нагляду та контролю повинні бути видозмінені згідно із 

особливостями праці жінок, лише тоді вони зможуть ефективно здійснювати 

власні повноваження.  

Ще одним спеціалізованим органом, що відповідно до ст. 38 Закону 

України «Про охорону праці» здійснює нагляд за охороною праці, є 

Державна служба з надзвичайних ситуацій [59]. Ситуація з нею аналогічна до 

попередньої, оскільки і нею повноваження реалізуються виключно в 

загальному контексті, а самі проблеми умов праці жінок нівелюються. Існує 

різниця між дискримінацією та спеціальним наданням однакових прав без 

посилання на ознаку. Це залежить від рівня й необхідності, а також бажання 

законодавця. Однак в даному випадку ігнорування ознаки за статтю не 

допомагає вирішити проблему, факт її існування не визначається на 

підзаконному рівні, не дивлячись на те, що в Законі України «Про охорону 

праці» існує окрема стаття щодо умов праці саме жінок. Відповідно, 

діяльність органів публічної влади як гарантія умов праці жінок на сьогодні 

знаходиться в незадовільному стані. З метою подолання прогалин у 

законодавстві та для того, щоб зрозуміти, в якому напрямі слід розвивати та 

вдосконалювати його і діяльність органів публічної влади, необхідно 

проаналізувати, в чому полягає сутність даної гарантії. Тобто потрібно 

з’ясувати, якою є основна мета й наслідки втілення даної гарантії, її місце 

серед інших гарантій забезпечення умов праці жінок.  
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Дослідження особливостей сутності діяльності органів публічної влади 

як правової гарантії слід розпочати із зазначення основного ключового 

напряму зміни, пов’язаного із зміною розуміння самої ролі органів незалежно 

від компетенції та сфери. О.П. Воробйова вказує, що відповідно до 

управлінських моделей New Public Management і Good Governance діяльність 

органів державного управління повинна відійти від роботи за функціями до 

роботи за проектами, від вузької спеціалізації до широкопрофільної 

підготовки, від підзвітності керівнику до підзвітності клієнту-громадянину; 

від ієрархії до координації в середині команди [93, с. 233]. У контексті 

забезпечення умов праці жінок дані положення особливо актуальні. Так, 

проблема занадто широкої компетенції, яка не визнає специфіку праці жінок, 

робить неможливим їх реальне забезпечення та захист, а відсутність 

контролю з боку самої жінки щодо забезпечення її ж прав робить діяльність 

закритою та непрозорою.  

Тож сутність даної правової гарантії полягає у наближенні діяльності 

державних органів до потреб саме працюючих жінок. Відповідно, нагляд та 

контроль за діяльністю роботодавця повинен здійснюватися, у першу чергу, 

на вимогу самої жінки та щодо питань, які є спеціальними для праці жінок 

(прийняття на роботу, розмір заробітної плати, нічна праця та її нормативи 

тощо). Така діяльність не має носити владного характеру, забезпеченого 

державним примусом. Важливим є не сам факт перевірки державним 

органом, а його якість й ефективність, оскільки лише від цього буде 

залежати, гарантуються права працюючої жінки на безпечні, комфортні 

умови праці без шкоди її життю та здоров’ю чи ні. Крім того, діяльність 

державного органу повинна мати постійний характер співпраці, спонукання 

та рекомендацій, заохочення і сприяння правомірній поведінці. Лише в разі 

порушень необхідно застосовувати юридичну відповідальність й державний 

примус.  

Таким чином, дослідження діяльності органів публічної влади як 

правової гарантії забезпечення умов праці жінок дозволило дійти висновку 
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про необхідність реформування й деталізації повноважень. Повинні бути 

створені спеціальні профільні органи, діяльність яких спрямовуватиметься на 

забезпечення умов праці соціально вразливих категорій осіб, в тому числі й 

працюючих жінок. Крім того, сама політика правового впливу з боку органів 

публічної влади повинна бути змінена відповідно до нових концепцій і 

полягати не в державному управлінні й контролі за діяльністю на 

підприємстві, а у наданні послуг жінкам щодо створення безпечних умов 

праці. 

Юридична відповідальність завжди має бути обов’язковим елементом 

забезпечення умов праці жінок, хоча як засіб правового впливу на сьогодні 

вона розглядається лише в якості одного із можливих варіантів. Проте  

юридична відповідальність як гарантія залишається однією із найдієвіших та 

забезпечує відновлення справедливості в умовах, коли інші гарантії не 

виконали свої функції. Відповідальність щодо умов праці жінок передбачена 

різними нормативно-правовими актами.  

У першу чергу, до них належить Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, що містить перелік видів правопорушень, за які Державна 

служба праці може притягнути до відповідальності. Так, ст. 41 КУпАП 

передбачена відповідальність за порушення законодавства про охорону 

праці, до якої включають право на оплату праці, підписання трудового 

договору, надання гарантій місця роботи, повідомлення державних органів, 

надання пільг працівникам [94]. Таким чином, відповідальність охоплює 

майже усі існуючі права працівника незалежно від його статті. Проте при 

співставленні переліку проступків і вищезазначених гарантій забезпечення 

умов праці можливо побачити його недосконалість. Залишено, зокрема, поза 

увагою обов’язковість не просто оплати праці, а рівної оплати праці, розмір 

якої не залежав би від статі особи, що виконує трудові обов’язки, залучення 

жінок до роботи у нічний час, заборона якої прямо визначена законодавчо. 

Відповідно, саме загальний характер даної норми нездатний забезпечити 
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належний рівень захисту умов праці жінки, а отже, й виконувати функції 

гарантії.  

Ще одна захисна функція закріплена у ст. 188-4 КУпАП, де вказано, що 

невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, щодо усунення 

порушень законодавства про охорону праці або створення перешкод для 

діяльності цих органів тягне за собою накладення штрафу [94]. На перший 

погляд, дана норма є доволі вдалою, оскільки забезпечує безперешкодну 

діяльність органів державної вади. Проте, якщо враховувати положення, 

досліджені вище щодо повноважень даних органів, можливо дійти висновку, 

що сама діяльність та сукупність повноважень не здатна забезпечити належні 

умови праці жінок. Відповідно, дана стаття КУпАП також не відноситься до 

охорони та захисту умов праці жінок.  

Наступним законодавчим актом, де передбачено юридичну 

відповідальність за порушення умов праці жінок, є Закон України «Про 

державну службу», що регулює як діяльність Державної служби праці, так і 

Державної служби з надзвичайних ситуацій. Згідно із ст. 38 Закону особи, 

винні у порушенні законодавства про державну службу, несуть цивільну, 

адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до чинного 

законодавства [95]. Звісно, було б неправильним, з точки зору юридичної 

техніки, закріпити вичерпний перелік усіх видів відповідальності, що може 

бути застосована до державного службовця, в одному нормативному 

документі. Але негативним аспектом у даному випадку є відсилання 

профільного нормативно-правового акту, що регулює діяльність даних 

органів, де власне й могли бути зазначені особливі правопорушення 

цивільного, дисциплінарного або ж адміністративного характеру у сфері 

забезпечення умов праці, до ще загальнішого закону. Внаслідок цього 

виникає прогалина у законодавстві, що ускладнює або ж унеможливлює 

діяльність державних органів. 
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Аналогічна ситуація стосується й діяльності органів місцевого 

самоврядування. Це підтверджується положеннями ст. 74 Закону України 

«Про місцеве самоврядування», у якій зазначено наступне: «Органи та 

посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою 

діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і 

фізичними особами. Підстави, види і порядок відповідальності органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією 

України, цим та іншими законами» [90]. У повноваженнях органів місцевого 

самоврядування чітко визначено диференціацією за сферами суспільного 

життя, відповідно вона повинна відбуватись за переліком повноважень, щоб 

створити умови їх реалізації. Аналізуючи нормативно-правові акти, до яких 

відсилає даний Закон, можемо стверджувати, що жодним із них не визначено 

відповідальність за відсутність забезпечення умов праці саме жінок, не 

дивлячись на те, що дане питання прямо врегульовується декількома 

законами із чіткою вказівкою на заборону. Відповідно, саме правова норма, 

яка повинна обов’язково містити санкцію, є неповністю відтвореною в 

законодавстві, а отже, воно є недосконалим. Щодо Кодексу законів про 

працю, то тут передбачені лише основні заборони, які стосуються як 

забезпечення умов праці, так і охорони праці вагітних жінок та жінок-

матерів, що працюють. Однак сама норма щодо відповідальності не 

конкретизована, тобто не визначено, який вид юридичної відповідальності 

(кримінальної, адміністративної, дисциплінарної) застосовується за ті чи інші 

проступки.  

Таким чином, можна дійти висновку, що юридична відповідальність як 

гарантія забезпечення умов праці жінки є недостатньо реалізованою на 

законодавчому рівні. Для виправлення даної ситуації необхідно розглянути 

основні сфери та принципи юридичної відповідальності щодо умов праці 

жінки, які в подальшому дозволять впровадити їх на практичному рівні 

створити завершений механізм правового регулювання.  
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Юридична відповідальність та її використання в сучасних умовах є 

спірним питанням, усю проблематику якого влучно окреслює Л.І. Лазор, 

вказуючи, що вкрай важливим є визначення тієї межі, за якою втручання 

держави вже буде перешкоджати убезпеченню договірних засад, а також 

з’ясування тих основних, базових питань, що незалежно від впровадження 

договірного регулювання найманої праці завжди мають бути під 

контролем держави з метою забезпечення дотримання мінімальних 

стандартів у галузі праці шляхом встановлення можливості застосування 

державного примусу [96, с. 4]. Відповідно, юридична відповідальність 

може виступати в якості спеціальної гарантії забезпечення умов праці 

жінки тоді, коли вона не просто передбачатиме відповідальність за 

порушення певного законодавчого припису, відповідатиме правовим 

принципам щодо співмірності, які, у свою чергу, потребують деталізації. 

Співмірність визначається за таким же критерієм, що й необхідність 

правового обмеження, тобто метою. Так, якщо метою притягнення до 

юридичної відповідальності є захист права жінок на безпечні умови, 

відновлення порушеного становища, то дані дії можуть вважатись 

гарантією забезпечення. Якщо ж мова йде про використання юридичної 

відповідальності лише в якості покарання, то вона не може визначатись як 

правова гарантія.  

Таким чином, сутність даної спеціальної гарантії розкривається через 

мету, яка полягає у сприянні правомірній поведінці та профілактиці 

правопорушень. Сам факт наявності юридичної відповідальності за 

порушення належних умов праці жінок у поєднанні із чітким механізмом її 

реалізації є достатньою правовою гарантією, оскільки виступає 

стримуючим чинником для протиправної поведінки. Із цього й випливає 

основна проблема сучасного законодавства щодо забезпечення умов праці 

жінки: коли заборона, обов’язок, право не підкріплені юридичною 

відповідальністю, яка містить чітко визначену санкцію, правова норма 
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трансформується із обов’язкової  в рекомендаційну для суб’єкта трудових 

відносин.  

Тож дослідження даної спеціальної гарантії забезпечення умов праці 

жінки дозволило підкреслити взаємозв’язок між різними правовими 

гарантіями та важливість дотримання логічної структури правової норми. 

Однак важливо наголосити, що хоча юридична відповідальність і повинна 

обов’язково бути передбачена, вона не має стати основним засобом впливу 

на поведінку роботодавця, оскільки даний підхід буде сприяти 

дискримінаційній політиці. Відповідно, можна дійти висновку, що основою 

правового регулювання та забезпечення умов праці жінки за допомогою 

спеціальних гарантій повинен стати їх баланс.  

Отже, спеціальні гарантії забезпечення умов праці жінок утворюють 

складну взаємопов’язану систему нормативно-правових актів, що не 

обмежується лише трудовим законодавством. Разом з тим, деякі правові 

норми або ж є застарілими та дискримінаційними, або ж не взаємодіють із 

іншими та становлять частину мертвого законодавства. Однак дослідження 

сутності спеціальних гарантій дозволило дійти висновку, що їх основною 

метою є створення комфортних умов праці, які б не перешкоджали та 

забезпечували безпеку життя й здоров’я жінки. 

 На сьогодні законодавство, що визначає дані гарантії, повинно бути 

вдосконаленим шляхом зміни нормативного припису відповідно до 

правової природи самої гарантії й актуальних трудових відносин щодо 

праці жінок. Такі зміни мають носити комплексний характер й, як 

наслідок, утворити окреме законодавство щодо спеціальних гарантій 

забезпечення умов праці жінок, виходячи із особливостей їх статусу, 

встановленого у нормах Сімейного кодексу України, Кодексу законів про 

працю України, а також національного та міжнародного законодавства 

щодо гендерної рівності.  
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2.3 Спеціальні правові гарантії охорони праці вагітних жінок та 

жінок у період їх материнства 

 

За минулі століття розвитку суспільних відносин соціальне та правове 

становище різних суб’єктів постійно змінювалось і вдосконалювалось. Однак 

навіть в умовах трансформації й переосмислення усіх соціальних цінностей 

незмінним залишилось визнання права жінки народжувати та виховувати 

дітей. Відповідно, й сьогодні основним із завдань держави у соціальній сфері 

є створення гармонійних умов поєднання сімейних обов’язків жінки із 

обов’язками у інших сферах суспільного життя, найбільшою із яких є 

трудова. Законодавство та правове регулювання питання виконання трудових 

обов’язків жінкою повинно враховувати й покладення на неї інших 

обов’язків та надавати у зв’язку із цим додаткові права. Проте для реалізації 

даних прав недостатньо просто визнати їх наявність, має існувати певний 

чіткий механізм, який би забезпечував можливість їх реалізації, виконання 

або захищав при порушенні. Основним елементом такого механізму є 

правові гарантії, які, враховуючи правовий статус суб’єкта, будуть мати 

особливий характер. Саме тому дослідження спеціальних гарантій 

охорони праці вагітних жінок та жінок у період їх материнства є 

актуальним.  

Дане дослідження буде корисним на теоретичному рівні, оскільки 

дозволить проаналізувати та виділити сутність кожної конкретної правової 

гарантії охорони праці вагітних жінок та жінок у період їх материнства. Крім 

того, саме на теоретичному рівні можливо буде виявити й основні логічні 

зв’язки між правовими гарантіями та створити комплексну систему їх 

реалізації. Також теоретичне дослідження дозволить відшукати найбільш 

доцільний критерій поділу, який допоможе охопити лише відповідні правові 

гарантії та систематизувати їх найбільш продуктивним чином.  

Разом з тим, результати наукового пошуку можуть мати й практичне 

значення. Так, аналіз сучасного національного законодавства та порівняння 
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його із особливостями сутності спеціальних гарантій дозволять визначити 

його проблеми та, виходячи із специфічних трудових прав і обов’язків 

вагітних жінок та жінок у період материнства, запропонувати їх вирішення. 

Як наслідок, механізми правового регулювання та забезпечення будуть більш 

результативні та відповідатимуть актуальним трудовим відносинам.  

Крім того, дослідження спеціальних гарантій охорони праці вагітних 

жінок та жінок у період їх материнства надасть можливість впливати на 

соціальну сторону відносин між роботодавцем та жінкою-працівником. 

Оскільки правове регулювання постійно покращуватиметься, то й зростатиме 

рівень охорони праці та комфортності самих умов праці. Як наслідок, з 

одного боку, жінки-працівники матимуть більшу зацікавленість у 

відстоюванні й захисті власних прав, а з іншого – соціальна відповідальність 

роботодавця також підвищиться через усвідомлення користі для 

підприємства та збільшення прибутку за рахунок підвищення продуктивності 

праці.  

На науковому рівні питання праці вагітних жінок та жінок у період їх 

материнства досліджувалося не раз, однак саме спеціальним гарантіям було 

приділено недостатньо уваги. Найбільш предметно розглядали у своїх 

наукових роботах окремі питання даного дослідження наступні вчені: 

Н.В. Аніщук, К.І. Арич, Н.В. Грицяк, Є.А. Дубяга, В.В. Жернаков, І.П. 

 Жигалкін, К.Ю. Мельник, А.О. Мовчан, Л.О. Остапенко, О.В. Пожарова, 

С.М. Прилипко, О.І. Романюк, Я.В. Ропчан, О.М. Руднєва, В.М. Толкунова, 

Т.В. Усенко, І.Г. Хоружа, О.О. Хохлова, Г.І. Чанишева, Г.Г. Яблоновська, 

О.М. Ярошенко, І.І. Яцкевич.   

Існує значна кількість підходів, визначень та класифікацій трудових 

гарантій, а особливо гарантій щодо охорони праці жінок. В.М. Толкунова 

вважає, що всі юридичні гарантії права жінок на працю залежно від їх 

цільового призначення можна поділити на гарантії реалізації, гарантії 

здійснення і правоохоронні гарантії (охорони, захисту цього права від 

посягань, включаючи відповідальність за його порушення). Останні, у свою 
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чергу, можуть бути поділені на матеріально-правові (заборона звільнення 

жінок за ініціативою адміністрації при активному материнстві) та 

процесуально-правові гарантії (пов’язані з відновленням порушеного права 

жінок на працю, охороною їх рівноправності в праці) [77, с. 55-56]. У даному 

контексті слід зазначити, що гарантії у сфері охорони праці володіють 

певними особливостями, пов’язаними із поєднанням у нерозривній гарантії 

як матеріального, так і процесуального характеру, що робить використання 

даного, визначеного автором, критерію неефективним. Крім того, 

незрозуміло, яким чином автор відрізняє гарантії реалізації від гарантій 

здійснення. Відповідно, дана класифікація є непридатною для використання 

в рамках нашого дослідження.  

І.А. Вєтухова виділяє наступні види гарантій трудових прав жінок-

матерів: гарантії при прийнятті на роботу; гарантії стосовно забезпечення 

умов праці жінок, що сприяють поєднанню роботи з материнством; гарантії 

на здорові та безпечні умови праці, що відповідають встановленим нормам; 

гарантії встановлення особливих режимів праці для жінок [97, с. 7-15]. Однак 

виникає питання щодо застосованого критерію для даної класифікації. На 

наш погляд, дані групи гарантій поєднані без певної системності та 

послідовності, що може негативно вплинути на аналіз взаємозв’язків 

спеціальних гарантій, а в подальшому – й на зміни у законодавстві. Саме 

тому використання даного переліку є недоцільним.  

Г.І. Чанишева ж вилучає  із правових гарантій норми щодо юридичної 

відповідальності, вказуючи, що інститут трудових прав матерів охоплює 

увесь комплекс різноманітних і необхідних гарантій (загальних, 

матеріальних та юридичних) та правових заходів примусу (запобіжні заходи і 

заходи захисту, поновлення прав, міри відповідальності тощо) [98, с. 124]. Із 

даною думкою важко погодитись, враховуючи ту роль, яку виконує 

юридична відповідальність та яким саме чином вона впиває на поведінку 

роботодавця щодо виконання правових гарантій охорони праці вагітних 

жінок та жінок-матерів. Саме юридична відповідальність є однією із перших 
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та найголовніших правових гарантій у порівнянні з іншими. Крім того, слід 

зазначити, що поділ автором правових гарантій на загальні, матеріальні та 

юридичні є доволі спірним. Так, незрозуміло, за яким саме критерієм був 

здійснений поділ, оскільки правові гарантії охорони праці вагітних жінок 

неможливо включити до загальних через особливий правовий статус 

суб’єкта, а їх правовий характер уже вказує, що вони є юридичними та 

безпосередньо не стосуються економічної й інших сфер. 

О.В. Пожарова пропонує наступний поділ: норми, які надають пільги 

та гарантії у зв’язку з вагітністю і пологами;  норми, які надають пільги 

жінкам та іншим членам сім’ї у зв’язку з наявністю дітей і виконанням 

сімейних обов’язків [99, с. 9]. Погоджуючись із автором щодо диференціації 

правових норм, все ж слід зазначити, що саме правові гарантії не завжди 

відповідають правовим нормам або ж можуть включати декілька із них. 

Відповідно, здійснювати поділ гарантій лише згідно із статусом дитини є 

недоцільним через однаковість правового регулювання та застосування 

одних і тих же правових методів для врегулювання даних відносин. Тобто 

правові гарантії різняться не залежно від часових рамок, а від самої їх 

сутності та мети застосування.  

Отже, на основі проаналізованих наукових робіт та використання 

загальнотеоретичного підходу можливо виділити наступні спеціальні гарантії 

охорони праці вагітних жінок та жінок у період їх материнства залежно від 

етапу трудових відносин: 

1) спеціальні гарантії охорони праці  при прийнятті на роботу 

вагітних жінок та жінок у період їх материнства (заборона відмови у 

прийнятті на роботу); 

2) спеціальні гарантії охорони праці  при здійсненні трудових 

обов’язків вагітними жінками та жінками у період їх материнства: 

а) право на особливі умови праці; 

                б) право на відпустки; 
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3) спеціальні гарантії охорони праці  при припиненні трудових 

відносин вагітними жінками та жінками у період їх материнства 

(заборона та особливий порядок звільнення). 

Право на працю охоплює велику кількість різновидів трудових та 

пов’язаних із ними відносин. Разом з тим, правові гарантії повинні 

забезпечувати не лише питання в межах трудових відносин, але й саме їх 

виникнення. Від ефективності й дієвості гарантій щодо даного питання буде 

залежати й сама можливість реалізації права на працю жінкою. У ст. 43 

Конституції України зазначено, що кожен має право на працю, що включає 

можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку 

вільно погоджується [10]. Проте в питанні із працевлаштуванням жінок із 

малолітніми дітьми проблема полягає не у вільному виборі, а в небажанні 

роботодавців приймати на роботу особу, що потребує додатково соціального 

захисту, а отже, й потенційно її діяльність може викликати економічні 

ризики для підприємства, а виконання трудових функцій може часто 

перериватись через виконання сімейних обов’язків. Відповідно, в умовах 

ринкової економіки роботодавець завжди буде обирати тих осіб на посади, 

відносини із якими є менш ризикованими та якими, як правило, є чоловіки. 

Тому державою й створюються умови щодо забезпечення прийому жінок 

лише з обґрунтованих причин, що стосуються професійних якостей.  

Дана правова гарантія встановлена ст. 184 Кодексу законів про працю 

України, 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 – за наявністю 

дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю. При відмові 

у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або 

уповноважений ним орган зобов’язані повідомляти їм причини відмови у 

письмовій формі, яка  може бути оскаржено у судовому порядку [12].  Дана 

норма є одним із яскравих принципів визначення не просто правової гарантії, 

але й механізму її реалізації – комплексу взаємопов’язаних дій, що є 
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послідовними та логічними. Так, у першу чергу, гарантією виступає сама 

законодавча заборона щодо відмови у прийомі на роботу. Однак важливо 

розуміти, що приналежність до певної статі та наявність дитини ще не робить 

особу професіоналом, саме тому заборона стосується лише відмови на основі 

дискримінації за сімейним положенням та статтю. Крім того, саме з метою 

забезпечення обґрунтованості відмови  рішення про відмову обов’язково 

повинно бути письмовим. Така ситуація пояснюється можливістю довести 

при потребі сам факт проходження конкурсу на зайняття посади, а також 

проаналізувати причини відмови уже в судовому порядку.  

Таким чином, наступною гарантією права на прийняття на роботу є 

судовий позов. Саме в процесі судового провадження з’ясовується, чи є 

вказана причина відмови дискримінаційною. Варто наголосити, що 

дискримінація може бути як активною, так і пасивною. Основна проблема 

полягає у тому, що більш частим проявом є саме остання, а отже, для 

вирішення питання щодо наявності дискримінації необхідно залучати інших 

експертів у даній галузі, щоб зрозуміти чи є відсутність певних професійних 

або ж особистих якостей визначальними для відмови.  

Також питання прийняття на роботу регулюється Законом України 

«Про зайнятість населення», ч. 3 ст. 11 якого передбачено, що забороняється 

в оголошеннях (рекламі) про вакансії зазначати обмеження щодо віку 

кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за 

винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами 

певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей, а також 

вимагати від осіб, які працевлаштовуються, надання відомостей про особисте 

життя [70]. Дана стаття містить також цілий комплекс правових гарантій 

щодо прийняття на роботу жінки, які варто розглянути окремо. Найперше, це 

заборона встановлення статі працівника, що пов’язано із прагненням 

уникнути стереотипізації професій. Звісно, винятки можливі, що особливо 

стосується творчих професій, пов’язаних із грою акторів або ж модельним 
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бізнесом, де саме факт статі особи є визначальним щодо можливості 

виконання трудових обов’язків. 

Наступною гарантією захисту прав жінок-матерів, що працюють, є 

заборона вимагати додаткових даних щодо особистого життя, які  включають 

відомості про наявність та вік дітей, сімейний стан, здоров’я членів родини. 

Дана інформація жодним чином не впливає на професійність і кваліфікацію 

особи, а отже, є недоречною. Саме дана гарантія пов’язана із наведеною 

вище із КЗпП України, оскільки роботодавець може відмовитись навіть 

розглядати кандидатуру жінки на посаду, якщо вона не надасть необхідних 

йому відомостей. Але вимога щодо повідомлення причини відмови в 

письмовій формі робить неможливим посилання саме на дану причину, 

оскільки вона є незаконною.  

Крім того, даний Закон визначає додаткові гарантії, пов’язані із 

зайнятістю обов’язкового відсотку певних осіб на підприємстві. Так, згідно з 

ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» до категорій громадян,   

що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать: один з 

батьків або особа, яка їх замінює, має на утриманні дитину (дітей) віком до 

шести років; особа, яка виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 

років або дитину з інвалідністю. Для працевлаштування зазначених громадян 

підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних 

працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків 

середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній 

календарний рік [70]. Однак варто враховувати, що жінки із дітьми є не 

єдиною категорією осіб, до яких застосовується дана норма та квота, 

відповідно, можливим є варіант її заповненості, а отже, й  шанс на 

працевлаштування менший. Тому більш доцільним було б визначити окрему 

квоту відповідно до кожної категорії осіб, навіть якщо вона була б у менших 

розмірах. Саме таким чином можливо забезпечити контроль за використання 

місць для жінок-матерів, а також й вирішити питання щодо вибору на посаду 

серед осіб, що включенні до переліку.  
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Крім того, ще одним проблемним моментом є питання вирахування 

точної кількості посад. Відповідно до Положення щодо застосування Закону 

України «Про зайнятість населення» для кожного підприємства точне число 

місць визначалось спеціальним органом [100]. Однак на сьогодні зазначений 

акт втратив чинність,  а новий нормативний документ покладає обов’язок 

щодо визначення кількості місць відповідно до квоти на роботодавця, який 

може звертатись до спеціалізованого органу лише за допомогою й 

консультацією. Таким чином, відповідність зазначених роботодавцем даних 

щодо заповненості квоти фактичній ситуації перевірити самій жінці 

неможливо. Разом з тим, обчислення квоти самим роботодавцем дозволило 

внести певну гнучкість і швидкість у правовідносини, оскільки виконання 

аналогічної функції державним органом відбувалось у більшості випадків 

занадто довго.  

Отже, на основі проаналізованих нормативно-правових актів можливо 

дійти висновку, що мета встановлення правової гарантії щодо прийняття на 

роботу вагітної жінки або ж жінки-матері полягає у зрівнянні шансів 

отримати роботу для будь-якої особи. Проте сам механізм правової реалізації 

даної гарантії уже не відповідає актуальним суспільним відносинам.  

Для того щоб реалізувати поставлену мету, необхідно змінити сутність 

спеціальної правової гарантії щодо створення надмірних пільг, які 

відштовхують роботодавця. Доцільніше запровадити застосування 

заохочувальних та диспозитивних методів правового впливу, наприклад, у 

формі податкових пільг або ж бюджетних фінансувань, спрощених умов 

кредиту для бізнесу від держави при прийнятті на роботу певної кількості 

вагітних жінок або жінок у період їх материнства. Відповідно, заборона 

неприйняття на посаду є неефективним інструментом втілення гарантії, 

оскільки дану правову норму можливо обійти через досконалу формально-

юридичну відмову, хоча вона й не відповідатиме дійсності.  

К.О. Кучава вказує, що лише тоді, коли на практиці буде встановлено 

реальну відповідальність за порушення прав жінок у сфері 
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працевлаштування, а також запроваджено чіткий механізм притягнення до 

такої відповідальності компетентними органами, наша держава стане на 

шлях подолання проблем гендерної рівності у сфері праці [101, с. 10].  

Законодавчий припис щодо обов’язкової письмової відповіді позбавив 

можливості вказувати на пряму дискримінацію, одна вказаний автором метод 

щодо юридичної відповідальності ніяким чином не позбавляє особу непрямої 

дискримінації, що є основною на сьогодні. Проблема гендерної рівності у 

праві лише частково стосується проблеми щодо небажання розуміти 

наявність у жінки загальних і повних прав людини й особистості. Оскільки 

гендерна рівність стосується саме праці, то виходити потрібно із 

економічних інтересів роботодавця, ринкових умов праці, а також 

конкурентоспроможності й наявності усього спектру прав у жінки. Таким 

чином, можливо дійти висновку, що юридична відповідальність не може 

стати тим інструментом, що змусить роботодавця переглянути власні 

пріоритети у веденні бізнесу.  

Отже, сутність спеціальних правових гарантій при прийнятті на роботу 

полягає у створенні умов, за яких вагітна жінка або ж жінка у період її 

материнства зможе повноцінно конкурувати на ринку праці із іншими 

особами, як із незаміжніми жінками, так із чоловіками. Саме тому для 

правової реалізації даної гарантії повинні залучатись не лише правові методи 

трудового права, але й гендерного права для зміни стереотипів щодо типової 

роботи для чоловіка та жінки, сімейного права –  щодо розподілу обов’язків у 

сім’ї,  а також має бути присутнім обов’язковий вплив на законодавство із 

соціального забезпечення щодо закріплення прав на відпустки у зв’язку з 

народженням дитини як для батька, так й для матері.  

Отже, дане дослідження допомогло з’ясувати, що сутність сучасного й 

ефективного механізму правової реалізації спеціальних гарантій щодо 

прийняття на роботу жінок у значній мірі не відповідає існуючому 

законодавству. Тому законодавство потрібно реформувати в аспекті 

створення взаємозв’язків між різними нормативно-правовими актами задля 
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створення їх дієвого комплексу. Внаслідок цього гнучка система правових 

гарантій зможе пристосовуватись та видозмінюватись, не дозволяючи 

порушити право на прийняття на роботу вагітної жінки або жінки у період її 

материнства.  

Наступні спеціальні гарантії пов’язані із охороною праці під час 

безпосереднього здійснення трудових відносин. До таких гарантій, в першу 

чергу, відносяться ті, що регулюють виконання та спеціалізацію трудових 

обов’язків. Так, відповідно до ст. 176 КЗп України не допускається 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 

[12]. Особливістю даної гарантії є відсутність необхідності у деталізації та 

особливому механізму реалізації. Так, якщо норма буде порушена, факт 

такого порушення можливо буде довести фіксуванням виконання трудових 

обов’язків. На відміну від інших правових гарантій,  метою даної гарантії є 

не забезпечення безпечних умов праці, а забезпечення умов максимального 

приділення часу малолітній дитині, оскільки саме у віці до 3 років дитина 

потребує спеціальних умов догляду та розвитку. Саме тому усі можливі 

перепрацювання є забороненими. Робота надурочно та у вихідні зменшує 

час, проведений із дитиною, а відрядження унеможливлює спілкування 

взагалі, що є недопустимим. Таким чином, хоча правова гарантія й визначена 

у трудовому законодавстві та регулює трудові відносини, фактично вона 

відноситься до забезпечення сімейних обов’язків. 

Продовженням даної норми виступає ст. 177 КЗпП України, згідно з 

якою жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей 

з інвалідністю, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись 

у відрядження без їх згоди [12]. Ключовою відмінністю є визначення 

дуалістичності поведінки працюючої матері, а також віку дітей. Однак саме 

дану відмінність можна вважати ключовою негативною ознакою цієї 

правової норми, оскільки роботодавець, який не зобов’язаний 

законодавством щодо збереження місця роботи, може використовувати 
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психологічний тиск на жінку-працівника задля отримання згоди стосовно 

праці понад норму або ж направлення у відрядження. Навіть письмова згода 

жінки не є гарантією відсутності порушення права щодо неї, проте жодного 

механізму державного контролю не передбачено. Профспілки також мало 

можуть зарадити, так як їх діяльність в Україні, на жаль, є не занадто 

активною та часто відзначається формальністю.  

Згідно із ст. 178 КЗпП України вагітним жінкам відповідно до 

медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування 

або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив 

несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за 

попередньою роботою [12]. Дана норма також містить декілька правових 

гарантій. Найперше, це переведення на легшу роботу, що стосується саме 

охорони праці й пов’язано із збереженням життя й здоров’я вагітної жінки, 

самої дитини,  а також відновлення здоров’я після пологів. Важливо, що 

наступна гарантія має не лише правовий, але й економічний характер, 

оскільки спрямована на матеріальне забезпечення. Проте саме дана норма є 

однією із причин, через яку відмовляються приймати на роботу жінок. Тому 

доречно було б змінити обов’язок забезпечувати середній заробіток на 

виконання лише частини, яку зобов’язана покривати держава, або 

передбачити для таких ситуацій створення спеціального резервного фонду, 

існування якого б не впливало на функціонування й прибуток самого 

підприємства. Відповідно, соціальні ризики, пов’язані із виконанням 

трудових обов’язків жінкою, були б мінімізовані. 

Слід також зазначити, що здійснення трудових обов’язків жінкою-

матір’ю можливе й у поєднанні із виконанням сімейних, що забезпечує 

ст. 183 КЗпП України, відповідно до якої жінкам, що мають дітей віком до 

півтора року, надаються, крім загальної перерви для відпочинку і 

харчування, додаткові перерви для годування дитини. Вони надаються не 

рідше, ніж через три години, тривалістю не менше тридцяти хвилин кожна 

[12]. У даному випадку важливим є визначення точних часових рамок та 
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тривалості. Однак, якщо в умовах офісу реалізація даної норми не буде мати 

серйозних наслідків, то у випадку годування дитини під час роботи на 

фабриці виникає питання стосово зупинення роботи усього процесу 

виробництва або ж хоча б однієї автономної його частини. Таким чином, 

перерви повинні бути оптимізовані для об’єднання однакового часу 

годування власних дітей різними жінками.  

Крім того, ст. 186 КЗпП України встановлено, що на підприємствах і в 

організаціях з широким застосуванням жіночої праці організовуються дитячі 

ясла, дитячі садки, кімнати для годування грудних дітей, а також кімнати 

особистої гігієни жінок [12]. Дана правова гарантія має цілий ряд недоліків, 

перший із яких пов’язаний із незрозумілим формулюванням «широке 

застосування жіночої праці», оскільки точного критерію, відсотку, квоти або 

іншого показника не встановлено, то й сама реалізація гарантії залежить від 

бажання роботодавця. Невідомо також, яким повинно бути устаткування 

даних кімнат, тому воно може й не відповідати потребам жінок-матерів та 

бути лише формальним виконанням норми. За невиконання зазначеної норми 

жодної юридичної відповідальності  не передбачено.  

І.А. Вєтухова пропонує для вдосконалення охорони праці жінок 

вдосконалити заходи, які здійснюють місцеві органи самоврядування в 

конкретних регіонах. Вона, зокрема, має на увазі створення структурного 

підрозділу або відділу з питань зайнятості жінок у системі служби 

зайнятості, організацію принципово нової системи профорієнтації жінок, 

міжвідомчих незалежних служб інспекції зайнятості та умов праці жінок з 

включенням до їх складу представників жіночих організацій [63, с. 100]. 

Погоджуючись в цілому із автором щодо дієвості даних елементів механізму 

правової реалізації спеціальної гарантії щодо особливих умов праці, 

зауважимо, що  без визначення єдиного напряму, діяльність таких органів 

матиме хаотичний характер. Відповідно, правове регулювання має 

здійснюватись таким чином, щоб унеможливити будь-яке порушення 

правової норми та правової гарантії, які встановлені з метою охорони та 
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захисту вагітних жінок та жінок у період материнства, а також їх дітей. 

Особлива увага повинна бути зосереджена саме на дітях, тому більш 

доцільним було б змінити законодавчі формулювання із забезпечення прав 

жінок щодо охорони праці на важливість охорони інтересів малолітньої 

дитини.  

Сутністю даної спеціальної гарантії є забезпечення можливості 

здійснювати обов’язки по догляду за дитиною жінкою. Саме тому неможливо 

просто звільнити жінку із роботи або перевести на іншу посаду, так як 

благополуччя дитини залежить від матеріального й психологічного 

становища жінки. Отже, цим і пояснюється пріоритетність гармонійного 

розвитку дитини через постійний контакт із матір’ю. Таким чином, 

спеціальні правові гарантії повинні зменшувати навантаження на працюючу 

жінку-матір через комплекс заходів на підприємстві, а для того, щоб такі 

заходи буди ефективно реалізовані, потрібно задіяти загальні трудові гарантії 

щодо притягнення до юридичної відповідальності, а також юридичну 

відповідальність посадових осіб, згаданих І.А. Вєтуховою, щодо підвищення 

економічного стану певної територіальної громади, на території якої 

знаходиться підприємство.  

Разом з тим, важливим є питання участі жінки у проведенні контролю за 

охороною праці жінок на підприємствах. Але на практиці це матиме більше 

негативних наслідків, ніж позитивних. Так, саме жінка має знання щодо усіх 

особливостей праці жінок й, відповідно, може надавати кваліфіковані 

пояснення та консультації, але не володіє належним рівнем професіоналізму. 

Тому для здійснення якісного контролю та нагляду за охороною праці жінки 

важливим є не належність до певної статі, а володіння спеціальними 

знаннями. Більше того, обрання на посаду особи лише через належність до 

певної статі є позитивною дискримінацією, що свідчитиме про порушення 

одного із головних принципів державної діяльності. Більш дієвим засобом є 

створення громадських організацій та комітетів, що захищають права жінок 

на конкретному підприємстві. Це дозволить гнучко та ефективно 
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відстежувати питання щодо охорони праці й надання особливих умов праці 

для вагітних жінок та жінок у період їх материнства. 

Однією із найбільших за обсягом правових гарантій є право на 

відпустку, яка, у свою чергу, може різнитись залежно від причин та 

тривалості. Основні положення стосовно даної гарантії закріплені у Кодексі 

законів про працю, а конкретизовані у спеціальному Законі України «Про 

відпустки». Так, згідно з п. 1 ст. 10 даного Закону щорічні відпустки повної 

тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у 

перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника 

надаються: жінкам – перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або 

після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або 

дитину з інвалідністю [102]. Метою даної правової гарантії є забезпечення 

збереження здоров’я жінки, а також потреб новонародженої особи. 

Особливість полягає у наявності винятку із загальної норми щодо надання 

відпусток. Завдяки цьому створюється безперервний доступ жінки у період її 

материнства або вагітності до відпочинку. Окремо слід зупинитись на 

наданні відпустки у зв’язку із пологами, оскільки дана правова гарантія 

допомагає й реалізації права особи на життя, здорові умови розвитку і хоча 

безпосередньо й не стосується саме трудових відносин, яскраво демонструє 

саме спеціальний характер гарантій. 

Ще два винятки із загального правила щодо відпусток містять ч. 4 та 

ч. 5 ст. 10 Закону України «Про відпустки» відповідно до яких, щорічні 

відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються: 

жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї; 

жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з 

інвалідністю; одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька 

(матері) [102]. З цього приводу, у першу чергу, варто відзначити відсутність 

гендерної дискримінації щодо можливості виховувати дитину. Разом з тим, у  

рамках дослідження спеціальних гарантій охорони праці саме жінки можливо 

виділити декілька характерних особливостей, що розкриваються через дану 
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правову норму. Це, зокрема, постійність правового статусу матері, оскільки 

відпустка може надаватись для матері й у такому віці дитини, коли вона 

може діяти без постійної допомоги з боку батьків. Крім того, важливим є 

визнання більшої кількості обов’язків, якщо дитина виховується не у 

подружжі, однак сам механізм реалізації визначеної гарантії викликає 

питання, оскільки точно незрозуміло, що ж мається на увазі під терміном 

«одинока мати». Згідно з  п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України 

«Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06 листопада 1992 року 

№ 9 одинокою матір’ю є жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про 

народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про 

батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері, вдова, інша 

жінка, яка виховує і утримує дитину сама [103, с. 279]. Погоджуючись із 

даним визначенням, все ж варто вказати на його відкритий характер, що 

створює можливість щодо його неправильного подальшого тлумачення. Крім 

того, постанова Пленуму не володіє належною юридичною силою для того, 

щоб впливати на поведінку роботодавця щодо надання відпустки у 

позасудовому порядку. Таким чином, надання права на відпустку одиноким 

матерям є однозначно позитивною правовою гарантією. Проте її законодавче 

формулювання дозволяє роботодавцю трактувати положення у вигідний 

лише для нього спосіб, що не завжди є правомірним.  

Ст. 17 Закону України «Про відпустки» деталізує й право на відпустку 

для вагітної жінки до та після пологів: «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» [102]. У даному випадку 

важливо розглянути усі деталі реалізації правової гарантії. Так, надання 

медичної довідки для підтвердження відпустки є позитивним елементом 

через недопущення будь-яких порушень як з боку жінки-працівника, так і з 

боку роботодавця. В той же час, визначення максимального часу на 
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відпустку є недоречним, оскільки організм кожної жінки відновлюється із 

різною швидкістю. Відповідно, було б більш доречним встановлення 

тривалості такої відпустки також на основі медичного висновку, 

достовірність якого була б обов’язком та персональною юридичною 

відповідальністю лікаря. Таким чином, строк був би справедливим та 

забезпечував би реальну охорону праці жінки.  

Дещо деталізує дану норму ст. 182 КЗпП України, відповідно до якої 

жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового 

будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних 

днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) з виплатою 

державної допомоги у встановленому порядку [12]. Метою даної гарантії  є 

не збереження й забезпечення здоров’я матері за рахунок звільнення від 

виконання трудових обов’язків, а надання час для догляду й пристосування 

до нових умов дитини, виховання якої є обов’язком жінки. Крім того, мова 

йде й про забезпечення жінкою комфортних умов розвитку дитини, що 

повинно бути здійснено за даний строк. Однак саме особливість даних 

суспільних відносин і свідчить про неправильність їх реалізації через 

надання однакового строку відпустки. Так, при його визначенні слід 

враховувати вік, стан здоров’я та психологічні особливості саме дитини. 

Тому  ч. 2 ст. 20 Закону України «Про відпустки» й передбачено, що до 

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним 

орган зобов’язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно 

від тривалості її роботи в поточному робочому році [102]. Тобто сутність 

даної правової гарантії полягає у встановленні різниці між щорічною 

відпусткою та відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами. Проблема 

полягає у відсутності точних тлумачень на законодавчому рівні, відповідно, 

локальна реалізація даної гарантії залежить лише від роботодавця. Вказівка 

на різницю між зазначеними видами відпустки дозволяє збільшити  

оплачуваний період,  а також  тривалість самого відпочинку. Тобто 

відбувається комплексне вирішення проблеми за допомогою поєднання 



 

 

135

великої кількості загальних та спеціальних гарантій, проте реальною 

особливістю даної норми є відсутність необхідності у механізмі реалізації, 

оскільки сам законодавчий припис фактично й реалізує та забезпечує її 

дотримання.  

Останнім різновидом відпустки для працюючих жінок у період їх 

материнства є право на відпустку по догляду за дитиною до виповнення їй 

трьох років, що деталізується ст. 18 Закону України «Про відпустки». У ній 

передбачено, 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. Підприємство за рахунок власних коштів 

може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без 

збереження заробітної плати по догляду за дитиною більшої тривалості [102]. 

Аналіз даної норми дозволяє стверджувати, що дана відпустка також є 

оплачуваною, однак, оскільки прямої вказівки у приписі немає, реалізація 

правової гарантії залежить від того, наскільки досконалим є пов’язане 

законодавство, що недопустимо у питаннях догляду та виховання малолітніх 

дітей. Разом з тим, передбачення права підприємства надавати продовжений 

строк відпустки по догляду за дитиною не відповідає її меті. Так, було б 

більш доцільним використання формулювання щодо права працюючої жінки 

у період її материнства стосовно умов продовження строку. Надання ж 

такого права підприємству може призвести до можливих порушень, оскільки 

роботодавець, не допускаючи до роботи та не виплачуючи допомогу, може 

змусити жінку звільнитись або ж погодитись на переведення на іншу посаду. 

Як можна побачити, правові гарантії щодо права вагітних жінок та жінок у 

період їх материнства на відпустку складають значну частину загального 

правового регулювання питання праці жінок, однак відсутність 

систематизації і недосконалий правовий механізм реалізації свідчать про 

необхідність науково-теоретичного дослідження для виділення їх сутності та 

місця у системі спеціальних гарантій охорони праці жінок.  
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І.А. Вєтухова, досліджуючи питання відпустки по догляду за дитиною, 

вказує, що  метою соціальних відпусток є не відпочинок, а забезпечення 

догляду за дитиною та її виховання і матір’ю, і батьком, а також іншими 

особами, які фактично за нею доглядають [104, с. 19]. Однак із даною 

думкою важко погодитись, оскільки існує цілий ряд різних відпусток, 

спрямованих,  у тому числі, й на забезпечення догляду за дитиною. Проте 

варто розуміти, що здоров’я жінки як особи, що єдина здатна народжувати, 

повинно підтримуватись та захищатись. Охорона праці як інститут трудового 

права вказує на необхідність створення безпечних  умов праці, проте будь-які 

умови праці не можуть вважатись безпечними для втомленої та виснаженої 

жінки.  

Таким чином, сутність спеціальних правових гарантій щодо права на 

 відпустку вагітної жінки або жінки в період її материнства полягає у 

створенні механізмів захисту матеріальних інтересів жінки при виконанні 

нею сімейних обов’язків, які б збалансовували період праці та відпочинку. У 

даному контексті  Н.В. Клєцова вказує: «Якщо буде раціонально сформована 

процедура вирішення проблеми відпусток на вітчизняних підприємствах, то 

зменшиться кількість конфліктних ситуацій, виникне реальна нагода для 

працівників вирішувати побутові, сімейні та інші проблеми» [105, с. 36]. 

Проблема національного законодавства полягає у занадто великому масиві 

кількості відпусток без їх впорядкування, хоча б класифікації за одним із 

критеріїв. Відповідно, жінки часто можуть бути й повідомлені про власні 

права на відпочинок. Таким чином, саме спеціальні правові гарантії щодо 

права на відпустку повинні бути забезпечені через обов’язок роботодавця 

письмово повідомляти вагітну жінку або ж жінку у період її материнства про 

наявні в неї права на відпустку та її види або ж вказувати дані положення у 

письмовій формі трудового договору.  

Дослідження спеціальних гарантій охорони праці  при здійсненні 

трудових обов’язків вагітними жінками та жінками у період їх материнства 

допомогло з’ясувати недоліки сучасного законодавства, яке не завжди 



 

 

137

правильно визначало точну мету встановлення правової норми і, як наслідок, 

зупиняло ефективну дію спеціальних гарантій. Отже, можливо дійти 

висновку, що більш доцільним було б створення правових гарантій, які б 

існували не у виді норм, а мали б чіткий процесуальний характер із 

матеріальною частиною щодо мети й принципів, що особливо актуально для 

гарантій здійснення трудових функцій вагітними жінками та жінками у 

період їх материнства через можливість безперешкодно реалізовувати власні 

права й не переривати трудовий процес з метою звернення до державних 

адміністративних та судових органів.  

Охорона праці вагітних жінок та жінок у період їх материнства 

потребує особливих гарантій під час припинення трудових відносин, адже в 

незахищеному стані може опинитись не лише жінка, але й дитина. 

Відповідно, існує цілий ряд спеціальних правових гарантій, що забезпечують 

ту чи іншу сторону вивільнення жінки. Так, у першу чергу, це ст. 184 КЗпП 

України, у якій зазначено, що звільнення вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до трьох років (до шести років  (частина шоста статті 179), 

одиноких матерів з ініціативи власника не допускається, крім випадків 

повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається 

звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове 

працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх 

звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період 

працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не 

більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору [12]. 

Дана правова норма містить цілий ряд правових гарантій, тому кожну з них 

слід розглянути окремо. Так, правовою гарантією є заборона звільнення  з 

ініціативи роботодавця. Оскільки робота вагітної жінки або ж жінки у період 

їх материнства пов’язана із ризиками щодо можливого невиконання 

трудових обов’язків, частої відсутності на роботі або ж відпусток, то 

роботодавець буде зацікавлений у підтримці трудових відносин із 

працівниками, які більш стабільно виконують трудові функції. Саме тому 
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законодавство й передбачає заборону. Проте вона є недосконалою щодо 

визначення звільнення лише за ініціативою роботодавця. Для того щоб 

жінка, враховуючи сімейні обов’язки, змогла комфортно працювати, 

необхідно передбачити заборону психологічного тиску, булінгу з боку 

роботодавця або колег, дії яких і спонукають звільнитись за власним 

бажанням.  

Іншою визначеною спеціальною правовою гарантією є обов’язок 

працевлаштування, який покладається на роботодавця або ж Державну 

службу зайнятості, однак фактично жодного механізму працевлаштування у 

роботодавця немає, не передбачена також і  відповідальність за невчинення 

таких дій. Єдиним позитивним моментом у даній ситуації є збереження 

заробітної плати протягом 3-х місяців, що допомагає жінці більш тривалий 

час підбирати комфортне місце працевлаштування. Однак, враховуючи 

сучасну ситуацію із прийомом на роботу, що була розглянута вище, можливі 

випадки, коли 3-х місяців для працевлаштування буде недостатньо. Інша 

проблема пов’язана із допомогою щодо працевлаштування від Державної 

служби зайнятості України, яка в більшості випадків є недієвою через 

наявність лише або робітничих, або малооплачуваних посад, працювати на 

яких жінки не зацікавлені при наявності вибору. Тож на сьогодні правова 

гарантія охорони праці вагітних жінок та жінок у період їх материнства щодо 

заборони звільнення немає ефективного механізму реалізації.  

Ще однією правовою гарантією є можливість звільнення вагітної жінки 

або жінки у період її материнства у зв’язку із закінченням строкового 

договору у порядку, передбаченому для звільнення осіб за строковим 

договором. Крім детальної регламентації КЗпП України порядку такого 

вивільнення, особливої уваги заслуговує й абз. 3 п. 9 постанови Пленуму 

Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів», 

де передбачено, що  трудовий договір на визначений строк укладається лише 

у  разі,  коли  трудові  відносини на невизначений строк не може бути  

встановлено  з урахуванням характеру роботи або умов її виконання,  або  
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інтересів  працівника  (наприклад, його бажання), або в інших  випадках,  

передбачених  законодавчими актами. Укладення трудового  договору  на  

визначений  строк  при відсутності зазначених умов є  підставою для 

визнання його недійсним у частині визначення строку [103, с. 279]. Таким 

чином, для того щоб звільнити вагітну жінку або жінку у період її 

материнства, необхідно спочатку довести факт необхідності підписання саме 

строкового договору. Відповідно, саме дане положення виступає правовою 

гарантією того, що із жінкою буде підписано безстроковий трудовий договір, 

а отже, й звільнити її, реалізуючи норму КЗпП, буде неможливо. 

Проаналізувавши правове регулювання звільнення вагітних жінок та 

жінок у період їх материнства, можемо зробити висновок про необхідність та 

актуальність дослідження сутності правових гарантій щодо припинення 

трудових відносин для вдосконалення механізму його реалізації,  а також 

збільшення стабільності самих трудових відносин.  

Ф.А. Цесарський вказує, що юридичний факт звільнення складається з 

комплексу узгоджених дій роботодавця і працівника, в результаті яких 

відбувається припинення трудових відносин між ними, погашення їхніх 

взаємних прав та обов’язків, обумовлених трудовим договором, змінюється 

соціально-правовий статус працівника, який перестає бути найманим 

працівником цього роботодавця, а роботодавець позбавляється 

дисциплінарної влади відносно колишнього працівника [106, с. 507]. 

Ключовим у даному твердженні є узгодженість дій роботодавця та 

працівника, саме вони й визначають згоду і правомірність дій суб’єктів 

трудових відносин. Проте інтереси роботодавця та вагітної жінки та жінки у 

період її лактації в більшості випадків є протилежними. Для будь-якої особи 

головним принципом, що забезпечує добробут і комфортні умови життя, є 

правова визначеність та стабільність, звільнення ж порушує стабільність 

соціального і правового становища жінки, що є особливо небезпечним у 

випадку наявності дітей. Саме тому правова гарантія щодо заборони 

звільнення даних жінок є однією із небагатьох, що й досі є актуальними саме 
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через силу державного примусу та наявність відповідальності за порушення 

правової норми. Разом з тим, варто розуміти, що підстав може бути велика 

кількість, а отже, й спеціальні правові гарантії повинні бути диференційовані 

залежно від таких підстав, чого, на жаль, поки що не відбулось. Здійснення 

зазначеної диференціації допоможе  збільшити обсяг охорони права на 

працю вагітної жінки та жінки у період її материнства.  

Таким чином, сутність спеціальних правових гарантій припинення 

трудових відносин із вагітною жінко або жінкою у період її материнства 

полягає у створенні механізмів правової охорони їх права на працю, 

стабільного економіко-правового становища та його припинення  лише з 

метою покращення вже існуючого становища. Відповідно, спеціальні правові 

гарантії охорони права на працю жінки повинні мати ефективні, взаємодіючі 

між собою комплексні системи механізмів правового забезпечення із різних 

правових галузей.  

Тож дане дослідження дозволило дійти висновку, що заборона є 

ефективною правовою гарантією тоді, коли вона забезпечена юридичною 

відповідальністю. Разом з тим, необхідність використання саме заборони в 

якості спеціальної гарантії повинна бути обґрунтованою. Аналіз суспільних 

відносин та мети правового регулювання дає можливість стверджувати, що 

праця вагітних жінок та жінок у період їх материнства є важливим 

національним інтересом, вищим за інтереси роботодавця. Відповідно, 

використання заборони та інших централізованих державно-правових 

методів і засобів правового впливу є необхідним.  

Отже, спеціальні правові гарантії охорони праці вагітних жінок та 

жінок у період їх материнства мають особливу мету, пов’язану із 

гармонійним та комплексним виконанням жінкою обов’язків у різних сферах 

суспільного життя. Дане дослідження дозволило виділити основні недоліки 

законодавства, що в подальшому сприятиме їх виправленню відповідно до 

сутності спеціальних гарантій. Крім того, на основі результатів дослідження 

можливо буде створити практичний, ефективний механізм реалізації гарантій 
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забезпечення певного трудового права вагітної жінки та жінки у період 

материнства, що включатиме не лише одну конкретну спеціальну гарантію, а 

цілий комплекс як спеціальних гарантій щодо охорони праці, так і загальних 

трудових гарантій та гарантій реалізації права на судовий захист, згідно з 

правовими принципами, передбаченими сучасними національними й 

міжнародними прогресивними нормативно-правовими актами. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Правові гарантії для жінок при укладенні трудового договору: 

1) право жінок на недопустимість дискримінації під час прийняття на 

роботу; 

2) право жінок на недопустимість необґрунтованої відмови у 

прийнятті на роботу; 

3) право жінок на інформацію та поінформованість про умови праці; 

4) право жінок на безпечні умови праці та підвищену охорону праці; 

5) право жінок на встановлення робочого графіка, який би вона могла 

суміщати з сімейним життям та особистими потребами. 

2. Правові гарантії для жінок при зміні трудового договору: 

1) право жінки на збереження робочого місця у разі зниження її 

працездатності через вагітність та догляд за дитиною; 

2) право жінки на поєднання догляду за дитиною та здійснення 

трудових обов’язків без відриву відпустки по догляду за дитиною; 

3) недопущення переведення без згоди працівниці на іншу роботу. 

3. Правові гарантії для жінок при припиненні трудового договору: 

1) заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей; 

2) право вагітних жінок і жінок, які мають дітей, на працевлаштування 

у разі повної ліквідації підприємства, установи, організації; 

3) право певної категорії жінок на перевагу в залишенні на роботі у 

разі змін в організації виробництва і праці. 
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4. Спеціальні правові гарантії при забезпеченні умов праці жінок: 

1) правові гарантії щодо забезпечення умов праці жінок, що 

реалізуються суб’єктами трудових відносин: 

             а) заборона нічної праці; 

            б) заборона важких та шкідливих робіт; 

            в) рівність в оплаті праці; 

2) правові гарантії щодо забезпечення умов праці жінок, що 

реалізуються суб’єктами пов’язаних із трудовими відносин: 

           а) діяльність органів публічної влади щодо створення умов праці 

жінок, нагляду та контролю за діяльністю суб’єктів трудових відносин; 

          б) юридична відповідальність за порушення законодавства щодо 

забезпечення умов праці жінок. 

5. Спеціальні правові гарантії охорони праці вагітних жінок та жінок у 

період їх материнства: 

1) спеціальні гарантії охорони праці  при прийняті на роботу вагітних 

жінок та жінок у період їх материнства (заборона відмови у прийняті на 

роботу) 

2) спеціальні гарантії охорони праці  при здійсненні трудових 

обов’язків вагітними жінками та жінками у період їх материнства: 

          а) право на відпустки; 

         б) право на особливі умови праці; 

3) спеціальні гарантії охорони праці  при припиненні трудових 

відносин з вагітними жінками та жінками у період їх материнства (заборона 

та особливий порядок звільнення). 



 

 

143

РОЗДІЛ 3 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК В 

УКРАЇНІ 
 

3.1 Проблеми правового регулювання праці жінок за законодавством 

України та шляхи їх вирішення 

Проблеми реалізації трудових прав жінками пов’язані у трудовому 

законодавстві з працевлаштуванням, оплатою праці і охороною материнства 

тощо, що пояснюється недоліками законодавства, недотриманням 

роботодавцями норм щодо забезпечення трудових пільг та гарантій для 

жінок. Також слід зазначити, що великою перепоною на шляху забезпечення 

рівноправ’я жінок та чоловіків є сталі тенденції, традиції та уявлення 

суспільства про місце і роль жінки в житті.  

Фізіологічні особливості жінок стали підставою для надання їм 

різного роду правових гарантій з метою забезпечення можливості поєднувати 

працю з материнством. Проте з переходом України до ринкової економіки 

проблема виконання трудової функції матерями загострилась, що пов’язано 

із метою підприємницької діяльності – отриманням прибутку підприємством. 

За цих обставин підприємці не проявляють зацікавленості в жіночій праці, 

оскільки прийняття жінки на роботу пов’язане із забезпеченням їй ряду 

гарантій, зокрема наданням довготривалих відпусток на період вагітності та 

пологів, догляду за дітьми, неможливістю направлення жінок-матерів у 

відрядження та надання їм понадурочної роботи. Незважаючи на те, що 

жінки становлять близько 49% робочої сили, роботодавцями фактично 

вчиняється дискримінація жінок за статевою ознакою та обмежується їхнє 

право на працю у зв’язку з відмовою у прийнятті на роботу, що є 

порушенням вимог стосовно рівності чоловіків та жінок. Загалом, 

враховуючі інші прояви, з необґрунтованою трудовою дискримінацією 

стикаються 44% працівниць. 

Актуальність дослідження проблематики правового регулювання 

праці жінок окреслюється необхідністю максимального залучення жінок до 
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праці із врахуванням їх фізіологічних особливостей. Важливим у цьому плані 

є знаходження консенсусу між інтересами роботодавців та жінок. 

Врахування інтересів обох сторін дозволить вирішити наявні проблеми 

економіки країни та матеріального становища жінок та дасть можливість 

створити дієві механізми правового регулювання для доведення його до 

належного рівня.  

Разом з тим, питання проблем правового регулювання у сфері праці 

жінок є комплексним питанням, яке потребує дослідження не лише норм 

законодавства, але й передумов до їх прийняття та підстав, які впливають на 

їх практичне застосування. Саме комплексний підхід до визначення 

проблематики праці жінок дозволить розробити необхідні заходи по 

вдосконаленню правового регулювання з метою вирішення наявних проблем 

та загального підвищення рівня правового забезпечення у сфері праці жінок.      

Питаннями проблем правового регулювання праці жінок у тій чи іншій мірі 

займались такі вчені: А.О. Афанасьєва [107], Е.Б. Бойченко [108], 

В.В. Володько [109], І.В. Єфанова [110], В.С. Жигиреєва [111], О.М. Жук 

[112], С.С. Ібрахім [113], Ж.Б. Ігошина [114], Н.А. Лаврук [115], 

Є.О. Монастирський [116], І.В. Нікітіна [117], Н.Б. Ніколаєва [118], 

О.Г. Павшукова [119], Л.А. Пірог [120], В.В. Романова [121], Г.І. Саблук 

[122], Н.М. Самолюк [123], Д.Л. Самофалова [124], М.І. Світенок [125], 

Д.С. Чернота [126], С.В. Чернота [127], С.М. Черноус [128], О.В. Чорноус 

[129], І.О. Шашкова-Журавель [130], О.П. Шестаковський [131], 

К.А. Шумеляк [132] та інші.  

Аналіз стану української економіки на сучасному етапі розвитку 

дозволяє зробити висновок про необхідність широкого використання жіночої 

праці на держслужбі та на підприємствах усіх форм власності. Разом з тим, 

правове регулювання праці жінок має ряд проблем, що стали результатом 

правових та соціальних передумов. 

Багато науковців, говорячи про працю жінок, мають на увазі особливі 

умови праці цієї категорії працівників. Проте не всі вчені погоджуються із їх 
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доцільністю та актуальністю. Наприклад, І.О. Шульженко вважає, що в 

умовах розвитку ринкової економіки гарантії, пільги і переваги, які 

надаються жінкам у трудових правовідносинах, потребують глибокого 

аналізу і переосмислення, а норми, які містять заборони і обмеження для 

жінок у трудових правовідносинах, знижують їх конкурентоспроможність на 

ринку праці [133, c. 9]. Дійсно, деякі норми законодавства у сфері праці 

жінок потребують свого вдосконалення. Проблемними аспектами, зокрема, є: 

невідповідність правового регулювання праці жінок умовам ринкової 

економіки; застарілість більшості норм трудового законодавства і, 

відповідно, їх неефективність при реалізації трудових можливостей жінок 

[134, c. 262]. Отже, можемо констатувати, що в науковій доктрині 

виділяється проблема правового регулювання праці жінок, яка полягає в 

надмірності наданих жінкам прав та гарантій у сфері трудових правовідносин 

і результатом якої є невигідність жіночої праці для роботодавців. 

Б.О. Лозан  вказує, що, незважаючи на наявні спеціальні правові 

гарантії, жінки не можуть на рівних умовах з чоловіками реалізовувати свої 

трудові права у сфері праці. У зв’язку з тим, що основною метою 

підприємницької діяльності є отримання максимального прибутку, 

підприємці не проявляють зацікавленості у прийнятті на роботу жінок, які 

мають додаткові порівняно з чоловіками трудові пільги та гарантії (відпустки 

у зв’язку з вагітністю та пологами, доглядом за дитиною, заборона або 

обмеження використання праці жінок на важких роботах і на роботах із 

шкідливими або небезпечними умовами праці, заборона залучення жінок до 

робіт у нічний час, заборона 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 тощо) [15]. Отже, слід зазначити, що наукова 

доктрина трудового права вказує на наявність проблеми, суть якої зводиться 

до того, що жінки або унеможливлені роботодавцем щодо застосування 

наданих їм гарантій та додаткових прав, або добровільно відмовляються від 

них з метою підвищення своєї конкурентоздатності на ринку праці.  
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Вважаємо, що відповідна проблема є наслідком існування 

попередньої, а саме надлишкової кількості гарантій, що надаються жінкам 

для реалізації ними права на працю. Разом з тим, мета господарської 

діяльності, що виражена в отриманні прибутку, є об’єктивною ознакою 

ринкових відносин, яка характерна для всіх економік відповідного типу. Це 

наділяє правовідносини щодо виконання трудової функції ознакою 

конкурентності. Отже, наявність значної кількості обов’язкових гарантій 

зменшує конкурентність жінок на ринку праці, що в цілому відповідає 

економічній моделі ринкових відносин. Вважаємо, що доцільно зменшити  

кількість обов’язкових гарантій шляхом надання їм диспозитивного 

характеру, що дасть можливість жінкам самостійно обирати: 

використовувати їх чи відмовитися від них з метою підвищення 

конкурентоздатності у трудових відносинах. У даному випадку слід 

додатково наголосити на наданні диспозитивного характеру не всім 

гарантіям. Частину з них потрібно залишити імперативною з метою 

задоволення інтересів держави і суспільства щодо забезпечення збереження 

репродуктивної функції жінок. 

У науковій літературі також відзначається, що проявом дискримінації 

є оголошення в засобах масової інформації. Зокрема в газетах, журналах, в 

Інтернеті на сайтах з працевлаштування вже міститься вказівка про бажану 

стать працівника. Також часто під час співбесіди при найманні на роботу 

жінкам задають питання, що стосуються особистої інформації. Наприклад, 

запитують про їхній сімейний стан, сімейний склад, сімейні плани на 

майбутнє, де працює чоловік і скільки заробляє, задають інші питання, не 

пов’язані з професійною діяльністю, що суперечить нормам трудового 

законодавства [135, c. 55]. Слід зазначити, що відповідні форми 

дискримінації дійсно мають місце та є забороненими законодавством. Разом 

з тим, роботодавцем дані питання можуть задаватись не з метою 

дискримінації, а з метою укомплектування трудового колективу 

підприємства професійними працівниками, які відповідатимуть морально-
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етичним якостям, необхідним для здійснення трудової функції на 

конкретному підприємстві. Роботодавці починають відходити від практики 

прийому персоналу лише на підставі професійних якостей, звертаючи значну 

увагу на їх особистість, мотивацію, готовність виконувати поставлені задачі. 

Тому наведені вище питання не слід розглядати як дискримінаційні, оскільки 

в більшості випадків вони можуть бути направлені на виявлення необхідних 

для кандидата якостей, які дозволять виконувати поставлені перед ним 

функції після призначення на посаду.  

Таким чином, незважаючи на те, що в науковій літературі вказується 

на проблему дискримінації жінок в частині отримання від них інформації 

щодо особистого життя, що суперечить діючому законодавству, вважаємо, 

що відповідні дії з боку роботодавця не є дискримінацією, а спрямовані на 

забезпечення ефективності діяльності підприємства, а отже, не можуть 

вважатись проблемою правового регулювання праці жінок. 

С.П. Ковалевич, посилаючись на результати дослідження «Жінки та 

чоловіки на ринку праці в Україні» вказує, що жінка заробляє 74% від доходу 

чоловіка [136], та робить висновок, що жіночі види діяльності вважаються 

малозначними, менш престижними та другорядними. Як правило, ті види 

діяльності, у яких зайняті жінки, не є високооплачуваними та не дають змоги 

для будь-якого кар’єрного росту. Тут проблема виникає не тільки в 

економічній сфері, тобто в різниці в заробітній платі, але і в соціальній. 

Жінкам надається перевага при прийнятті на низькокваліфіковану та 

низькооплачувану роботу, яка вимагає значних фізичних та психологічних 

навантажень. Чоловіків же, як правило, беруть на керівні посади середньої та 

вищої ланки [135, c. 55]. Однак ми вважаємо, що зазначені доводи не можуть 

бути використані при аналізі досліджуваної проблеми. Статистика, яку 

наводить автор, не містить обґрунтованих даних про фактори, які мали вплив 

на формування результатів. Виходячи із наведеної позиції щодо 

малозначимості жіночої праці та професій, можемо стверджувати про 

відсутність аналізу рівня заробітних плат чоловіків та жінок на рівнозначних 
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позиціях. Саме рівнозначність навичок, досвіду та конкретної посади, яку 

обіймають особи різної статі, дає підстави говорити про наявність 

дискримінації в рівні оплати їхньої праці. У той же час, оцінювати рівень 

доходу від трудової функції осіб, які мають різні посади та професії, є 

некоректним, а результати таких досліджень не можуть братись до уваги. В 

даному випадку рівень доходу залежить саме від професії та посади, яку 

особа займає згідно із своїми навичками та досвідом, при цьому він буде 

різним навіть у випадку, якщо такі посади обіймають особи однієї статі.  

Щодо наявності стереотипів стосовно можливості жінок обіймати лише певні 

посади та діяти в межах окремих професій, ми погоджуємось, однак не 

вважаємо, що дане питання слід ототожнювати із дискримінацією, оскільки 

кінцеве рішення про обрання професії приймає конкретна особа, яка 

фактично не обмежена у можливому виборі, окрім професій, які складають 

значний ризик для здоров’я жінки. 

Отже, слід констатувати, що вченими виділяється проблема правового 

регулювання праці жінок в частині невідповідності розміру оплати праці 

жінок розміру оплати праці чоловіків. 

Правове регулювання заборони дискримінації щодо працівників має 

важливе значення для захисту порушених прав. Проте прийняття окремих 

законодавчих актів щодо заборони дискримінації за різними ознаками в 

подальшому може негативно позначитись на їх правозастосуванні (мова йде, 

зокрема, про Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків», спрямований на боротьбу з гендерною дискримінацією). 

Часто дискримінація має множинний характер, тобто здійснюється за 

кількома ознаками одночасно. Тому необхідним є прийняття комплексного 

законодавчого акта щодо недопущення дискримінації, який би передбачав як 

загальні заходи щодо боротьби з дискримінацією, так і спеціальні, 

спрямовані на боротьбу з дискримінацією за окремими ознаками. При цьому 

варто ще раз наголосити, що діючий Закон України «Про засади запобігання 

та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 не виконує необхідних 
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функцій, оскільки містить в більшості загальні норми, не визначаючи 

механізму їх реалізації в контексті боротьби з трудовою дискримінацією, а 

також чіткі санкції для порушників антидискримінаційного законодавства 

[137, c. 158]. Цілком погоджуємось із даною позицією, оскільки боротьба з 

проявами дискримінації щодо жінок потребує впровадження дієвого 

механізму застосування санкцій щодо виявлених порушень законодавства. 

Декларативні норми, які впроваджують принципи рівності чоловіків та 

жінок,  не можуть бути визнані ефективними, так як порушення вказаних 

принципів не тягне за собою негативних наслідків для особи, яка таке 

порушення вчинила. Тобто відсутність відповідного механізму 

відповідальності позбавляє стимулів дотримання встановлених вимог. Таким 

чином, можемо констатувати наявність проблеми правового регулювання 

праці жінок в частині відсутності впровадженої міри відповідальності за 

дискримінаційні дії. 

Підсумовуючи, відзначимо, що особливістю становища жінок на 

ринку праці є проблема поєднання ними професійної зайнятості та 

материнства. На існуванні «конфлікту між зайнятістю жінок на ринку праці 

та вихованням дітей» постійно наголошується у нашому суспільстві [138, 

c. 25]. Саме у зв’язку із необхідністю належного урегулювання даної  

особливості правового становища жінки та його недосконалості правове 

регулювання праці жінок має ряд проблем, до яких у науковій доктрині 

відносять надмірність наданих жінкам правових гарантій у сфері трудових 

відносин, обов’язковість наданих гарантій, що призводить до неможливості 

застосування жінками наданих їм гарантій та додаткових прав або до відмови 

від них, недооцінення жіночої праці та відсутність еквівалентної оплати у 

порівнянні із чоловіками, а також відсутність впровадженої міри 

відповідальності за дискримінаційні дії. 

Вищезазначені проблеми, що виокремлюються у доктрині трудового 

права, мають спільну ознаку – наявність дискримінації. Отже, вважаємо, що 
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необхідно класифікувати проблеми правового регулювання праці жінок 

за критерієм характеру прояву дискримінації на: 

1) позитивно-дискримінаційні проблеми (проблеми, пов’язані із 

наявністю в жінок більшого кола прав та гарантій у порівнянні із чоловіками, 

які надані у зв’язку їх об’єктивно наявними фізіологічними особливостями 

для забезпечення рівності між статями). До даної групи можемо віднести 

проблеми надмірності наданих жінкам правових гарантій у сфері трудових 

відносин, а також обов’язковість наданих гарантій; 

2) негативно-дискримінаційні проблеми (проблеми, пов’язані із 

проявами необґрунтованого, свавільного й упередженого ставлення до жінок, 

що призводить до порушення їх прав). До даної групи слід віднести 

проблему недооцінення жіночої праці та відсутності еквівалентної оплати у 

порівнянні із чоловіками, а також проблему відсутності впровадженої міри 

відповідальності за дискримінаційні дії. 

Коротко охарактеризуємо кожну із виділених груп проблем. 

Позитивно-дискримінаційні проблеми правового регулювання праці 

жінок.  

Першою з них є проблема надмірності наданих жінкам правових 

гарантій у сфері трудових відносин. 

У Конституції України, зокрема, зазначається, що 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; спеціальними заходами 

щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; 

створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з 

материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою 

материнства та дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та 

інших пільг вагітним жінкам і матерям [139, с. 28]. Відповідний аспект 

надання жінкам ряду прав та гарантій націлений на захист жінок у цілях 

збереження їх репродуктивної функції та забезпечення рівності у можливості 
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реалізації своїх прав у порівнянні із чоловіками. Разом з тим,  причина 

значної кількості проблем, пов’язаних із працею жінок, полягає саме у 

наявності надмірної кількості прав та гарантій.  

Аналізуючи дане питання, К.О. Кучава зазначає, що особливістю 

правового регулювання праці жінок є заборона застосування їх праці на 

важких та шкідливих для здоров’я роботах, наявність відпустки у зв’язку з 

вагітністю та пологами, доглядом за дитиною, заборона залучати вагітних 

жінок та жінок, що мають дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних 

робіт, робіт у вихідні дні та направляти їх у відрядження, заборона або 

обмеження використовувати працю жінок на важких роботах і на роботах із 

шкідливими або ж небезпечними умовами праці. Наявність таких 

особливостей пов’язана з тим, що в силу своїх фізіологічних особливостей 

жінка не може працювати на рівних умовах з чоловіком, незважаючи навіть 

на гендерну рівність. За своєю природою вона фізично слабша та покликана 

виконувати дуже важливу функцію – репродуктивну. Але насправді це стає 

причиною дискримінації при прийнятті на роботу жінок-матерів або 

майбутніх матерів, у результаті чого жінці віком 35-40 років важче знайти 

гідну роботу [101, с. 49]. Таким чином, можемо зробити висновок, що саме 

обов’язкова необхідність надання пільг є причиною можливої відмови у 

працевлаштуванні жінок. Тому зменшення їх кількості та надання їм 

диспозитивного характеру вважаємо ефективним методом боротьби із даним 

явищем. При цьому жінка зможе самостійно обирати необхідність 

застосування нею окремих гарантій, що забезпечить їй, з одного боку, 

високий рівень захищеності, а з іншого – можливість бути більш 

конкурентоздатною на ринку праці.  

Дискримінація жінок у цій сфері пов’язана з системою розроблених 

ще в радянський час заходів, пільг і спеціальних обмежень при виборі 

характеру праці, виду трудової діяльності. Тому держава повинна прийняти 

протилежне рішення, яке матиме антидискримінаційний характер. Потрібно 

піти на непопулярні заходи щодо скасування пільг і привілеїв працюючим 



 

 

152

жінкам (за рамками регламентування прав, пов’язаних з вагітністю, пологами 

і відновним післяпологовим періодом). Реалізація можливостей стосовно 

рівності жінок з чоловіками на ринку праці пов’язана, в першу чергу, саме з 

цими непопулярними заходами, які були встановлені ще соціалістичною 

державою і підтримуються сьогодні [140, с. 29]. Таким чином, пропонується 

скасування ряду наданих жінкам гарантій, які були запроваджені в радянські 

часи, що дозволить нівелювати рівень дискримінації жінок. Погоджуємося з 

тим, що відповідний крок дозволить надати жінкам більш конкурентного на 

ринку праці статусу. Однак наголошуємо, що автором вдало виокремлена 

необхідність скасування пільг за рамками вагітності, пологів та відновлення 

після них, оскільки пільги в даній частині забезпечують виконання жінками 

окремих соціальних функцій. 

І.В. Шульженко також відзначає, що завданням законодавчої влади 

має стати створення компромісних умов, за яких жіноча праця була б 

економічно вигідною і жінкам, і роботодавцям. На даний момент в Україні 

зберігається вразливе становище жінок на ринку праці, а проблема їхньої 

зайнятості та працевлаштування в сучасних соціально-економічних умовах 

залишається дуже актуальною. Вирішення її потребує внесення додаткових 

змін у вітчизняне законодавство та здійснення гнучкої політики надання 

пільг та переваг жінкам щодо зайнятості та працевлаштування [141, с. 135]. 

Цілком погоджуємось із даною позицією щодо пошуку компромісних 

механізмів, які задовольнять інтереси як жінок, так і роботодавців, що 

дозволить жінкам здійснювати реалізацію своїх прав та не буде негативним 

чином вливати на економічні показники підприємств. 

Для вирішення даної проблеми доцільно було б, на перший погляд, 

використати досвід скандинавських країн, який наводить М.М. Грекова. 

Вчена вказує, що чинне законодавство зазначених країн характеризується 

майже повною відсутністю спеціальних норм з охорони праці жінок. Це 

зумовлено тим, що вони суперечать законам про заборону дискримінації за 

ознакою статі [16, с. 139-145]. Звичайно, відповідний позитивний досвід 
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провідних країн свідчить про дієвість зменшення кількості гарантій, наданих 

жінкам, однак вважаємо, що на даному етапі економічного розвитку 

запровадження в Україні відповідних правил здійснення жінками своєї 

трудової функції не є доцільним, оскільки це може цілком позбавити їх права 

на достатній рівень життя у важливий період материнства. 

І.С. Сахарук підтверджує факт невигідності для роботодавця жіночої 

робочої сили, використання якої передбачає значну кількість пільг, обмежень 

та заборон. Тому логічним є висновок вченої стосовно того, що правовий 

захист жінок не лише не збільшився, а навпаки – зменшився, незважаючи на 

впровадження додаткових гарантій реалізації жінками своєї трудової функції. 

Однак, на думку вченої, скасування відповідних гарантій та пільг не може 

вважатись виходом із ситуації, якщо враховувати соціально-економічне 

становище в країні. Встановлені гарантії безпосередньо пов’язані із 

фізіологічними особливостями жінок, а отже, їх скасування може мати 

негативні наслідки для їх здоров’я та репродуктивної функції [80, c. 51]. 

Необхідно додати, що наведені вище тенденції до скасування додаткових 

пільг та гарантій є характерними для країн Заходу, але за сучасних умов їх 

перенесення у нашу державу є недоцільним, оскільки лише за стабільних 

економічних умов та відсутності об’єктивних, незалежних від окремої жінки, 

можливих економічних ризиків планування нею своєї економічної активності 

є більш передбачуваним, а отже, можливі негативні наслідки відмови від 

наданих гарантій є менш відчутними. В той же час, навіть у випадку відмови 

від більшості гарантій, важливим є збереження тих, які спрямовані на захист 

жінок в об’єктивно та безпосередньо важливий період вагітності і 

материнства. 

Оцінюючи відповідні тенденції в країнах Заходу, в яких 

прослідковується поступове скасування норм щодо спеціальної охорони 

праці жінок, крім охорони в період вагітності та материнства, І.Я. Кісельов 

вказує, що основною причиною таких змін є негативний вплив відповідних 

норм на зайнятість жінок, а також принципова неприйнятність у сучасних 
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умовах гендерної охорони праці, яка розвиває в жінках почуття 

неповноцінності [142, с. 222]. Вважаємо, що вченим досить вдало визначено 

причини скасування норм у сфері спеціального захисту реалізації права на 

працю жінками. В даному контексті варто згадати про розвиток 

феміністичних настроїв серед жінок, що передбачають повне рівноправ’я із 

чоловіками, причому навіть у випадку наявності позитивної дискримінації на 

користь жінок. Важливим у даному контексті, на наш погляд, є залишення в 

силі норм щодо захисту жінок у період вагітності та материнства, оскільки в 

цей час вони виконують важливу соціальну та сімейну функцію та несуть 

відповідальність не лише за своє життя та здоров’я, але й за життя та 

здоров’я майбутнього члена суспільства. 

З подібною думкою погоджується Т.О. Марценюк, яка наголошує, що 

поза економічною незалежністю жінка не може в цілому реалізувати свою 

особистість і бути по-справжньому вільною ні в суспільстві та державі, ні в 

сім’ї. Таким чином, одним із основних методологічних підходів до 

вирішення багатогранних проблем рівності прав жінки і чоловіка є залучення 

жінок до сфери трудової зайнятості згідно з урахуванням дітородної функції 

та ергономічних вимог до умов праці [143, с. 16]. Отже, забезпечення 

державою належних правових гарантій щодо надання жінкам можливості 

реалізації репродуктивної функції – одне з основних завдань, оскільки 

розуміння захищеності своїх економічних прав у випадку планування 

народження дитини є одним із ключових факторів відповідного планування. 

Скасування ж усіх пільг, що відповідатиме формальній моделі 

рівності, яка не враховує біологічні відмінності між жінкою і чоловіком, 

призведе до того, що жінкам, маючи рівні з чоловіками можливості, набагато 

складніше буде їх реалізувати. Так, наприклад, відповідно до формальної 

моделі рівності жінки і чоловіки мають рівні права на працю. При цьому 

прихильники даної моделі заперечують необхідність існування додаткових 

гарантій для реалізації жінками своїх трудових прав, пов’язаних, зокрема, з їх 

репродуктивною функцією [144, c. 142]. Однак ми не можемо погодитись із 
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даною позицією. Репродуктивна функція жінки є можливістю продовження 

роду не тільки самої жінки, але й чоловіка, який є зацікавленою особою в 

даному процесі. Отже, надання жінкам конкретних пільг, безпосередньо 

пов’язаних з репродуктивною функцією, дозволить забезпечити права та 

інтереси не лише жінок, але й чоловіків, а враховуючи політику подолання 

демографічної кризи, – також і держави.  

Відзначимо, що незабезпечення необхідного рівня захищеності жінок 

від негативного впливу виробничого середовища може негативно 

позначитися на їх репродуктивній функції, яка має непересічне соціальне 

значення. Тому необхідно диференціювати повне та часткове звільнення 

жінок від виконання інших соціальних функцій. Дане питання слід 

розглядати в контексті строку активного материнства та подальшої 

життєдіяльності жінки. Вбачаємо необхідність надання найбільшого захисту 

від негативного впливу ризиків на виробництві жінкам, в період їх життя, 

найбільш придатний для здійснення репродуктивної функції, з подальшим 

можливим зменшенням заходів захисту, а також з можливістю повного 

звільнення від інших соціальних функцій на період активного материнства. В 

такому випадку можна забезпечити підтримання оптимального рівня 

здоров’я жінки в період найбільш оптимального віку для здійснення 

важливої соціальної функції жінки – репродуктивної. У цей час жінки 

отримають певні державні гарантії з метою підтримання здоров’я, які, на 

наше переконання, повинні мати заявницький характер та використовуватись 

за бажанням самої жінки, що забезпечить відсутність дискримінаційних 

проявів та наявність права  вибору у випадку обов’язковості відповідних 

заходів та небажання жінки щодо їх застосування. 

Враховуючи наведене вище, слід констатувати, що правове 

регулювання праці жінок дійсно місить проблему наявності значної кількості 

додаткових прав та гарантій. Вирішення даної проблеми шляхом 

імплементації досвіду та правового регулювання праці жінок у країнах 

Заходу не вбачається можливим, оскільки рівень економічного розвитку та 
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стабільності економічної ситуації не дозволяє гарантувати жінкам належний 

рівень життя в разі скасування всіх наявних пільг. Вважаємо, що доцільніше 

частково скасувати пільги та гарантії, а також надати частині пільг 

диспозитивного характеру, що дозволить жінкам самостійно обирати 

необхідність їх використанні. Визначення ж переліку відповідних гарантій, 

які необхідно трансформувати або скасувати, потребує додаткових наукових 

досліджень з метою виокремлення доцільності відповідних дій, а також 

аналізу їх вірогідних наслідків. 

Другою проблемою є проблема обов’язковості наданих гарантій. 

У даному контексті цікавою вважаємо думку О.Р. Дашковської 

стосовно того, що необхідно розглядати використання відповідних пільг як 

право жінок, а не обов’язок, тобто потрібно перейти від забороняючого до 

дозволяючого законодавчого регулювання їх праці, що дасть їм змогу 

самостійно вирішувати питання щодо використання встановлених для них 

додаткових гарантій та пільг [145, с.12]. Враховуючи дану позицію, 

зазначимо, що доцільним є надання окремим гарантіям диспозитивного 

характеру, зокрема нормам, які обмежують жінок у роботі в нічний час та 

наднормово, або можливість поїздок у відрядження жінок-матерів. У даному 

випадку застосування гарантій або відмова від них може здійснюватися 

жінкою за заявницьким принципом, відповідно до якого вона самостійно 

обиратиме можливість та доцільність їх застосування. Питання обмежень 

жінок у праці в шкідливих умова повинне, на наш погляд, залишатись 

імперативним. 

О.О. Коваленко небезпідставно відзначає, що можливість суб’єкта 

обирати – свобода волі – характеризує наявність у нього потенціалу, 

простору для власного прийняття рішення, однак в умовах усвідомлення 

законів розвитку природи і суспільства [146, с. 27]. Цілком погоджуємось із 

позицією автора, оскільки вважаємо, що жінка вправі самостійно обирати 

шлях свого розвитку, в тому числі професійного, а отже може сама обирати 

час роботи івиди виконуваних робіт, а також необхідність отримання та 
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реалізації своїх трудових прав і гарантій. Проте паралельно з цим слід 

враховувати інтерес держави та суспільства, який пов’язаний із 

демографічною кризою та економічною ситуацією, отже, повна відмова від 

гарантій не є доцільною. Раціональним, на нашу думку, видається 

запровадження рекомендаційних диспозитивних гарантій, якими може 

скористатись жінка в разі потреби, що збереже баланс між можливістю 

самостійного вибору вектора розвитку жінки та інтересами держави у 

забезпеченні подолання демографічної кризи в країні. 

І.В. Шульженко також доходить висновку, що жіноча робоча сила із 

усіма пільгами, обмеженнями і заборонами, які передбачає наше 

законодавство, стає невигідною роботодавцю, а охоронне законодавство в 

деяких випадках – невигідне і самим жінкам. Тому автор вважає, що, крім 

заборонних норм, необхідно прийняти рекомендаційні норми, які б 

охороняли трудові права жінок, а саме: затвердити список професій та 

підприємств, на які роботодавець повинен приймати переважно жінок; 

передбачити податкові пільги для власників зазначених підприємств за 

умови прийняття на роботу переважно жінок; визначити нормативи робочих 

місць, які призначені для працевлаштування жінок [147, с. 183]. 

Погоджуючись із наведеною позицію щодо необхідності прийняття 

рекомендаційних норм у сфері захисту трудових прав жінок, ми не згодні з 

наведеним переліком можливих змін до законодавства. Зокрема 

встановлення переліку професій, на які необхідно брати переважно жінок, 

суперечить принципу рівності статей, може викликати протест частини 

суспільства проти диференціації статей за їхніми можливостями до 

здійснення трудової функції. Окрім того, встановлення квот для роботи 

жінок на підприємстві, на нашу думку, не є ефективним у довгостроковій 

перспективі, оскільки знижує конкуренцію, що ставить під сумнів постійне 

підвищення ділових та професійних навичок серед жінок.  
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Таким чином, з метою зменшення наданих жінкам гарантій та 

надання їх частині диспозитивного характеру вважаємо за необхідне 

внести наступні зміни до Кодексу законів про працю України: 

а) абзаци 1 та 2 статті 174 викласти у наступній редакції: 

«Забороняється застосування праці вагітних жінок і жінок, що мають 

дітей віком до трьох років, 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). Залучення інших жінок до відповідних видів робіт 

забороняється без їхньої згоди. 

Забороняється також залучення вагітних жінок і жінок, що мають 

дітей віком до трьох років, до підіймання і переміщення речей, маса яких 

перевищує встановлені для них граничні норми. Залучення інших жінок до 

відповідних видів робіт забороняється без їхньої згоди»; 

б) абзац 1 статті 175 викласти у наступні редакції: 

«Залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох 

років, до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей 

народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і 

дозволяється як тимчасовий захід». 

На даному етапі як праця у нічний час, так і праця на роботах із 

шкідливими або небезпечними умовами праці заборонена для усіх жінок. 

Отже, на законодавчому рівні обмежується право жінок на працю, 

забезпечення достатнього рівня життя, а також принцип рівності чоловіків та 

жінок. Запропоновані зміни забороняють працю за вказаними видами робіт 

лише вагітним жінкам та жінкам, які мають дітей віком до трьох років. Таким 

чином, категорії жінок, які перебувають в активному періоді материнства, 

отримують гарантії збереження здоров’я, що відповідає загальноприйнятому 

розумінню захисту материнства. В той же час, жінки, які не перебувають в 

активному материнстві, отримують можливість краще реалізувати свій 

трудовий потенціал у зв’язку із зменшенням кількості обмежень щодо видів 
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виконуваних ними робіт. Разом з тим, якщо жінка планує стати матір’ю, 

запропонованими змінами передбачено можливість відмови від залучення її 

до важких робіт і робіт із шкідливими умовами праці. Надаючи 

диспозитивний характер відповідній забороні, ми враховували необхідність 

дотримання балансу між забезпеченням з боку держави здоров’я жінок та 

можливістю реалізації ними свого трудового потенціалу. 

         Негативно-дискримінаційні проблеми правового регулювання 

праці жінок.  

Перша з них – проблема недооцінення жіночої праці та відсутності 

еквівалентної оплати у порівнянні із чоловіками. 

Протягом сімдесятих років минулого століття більшість розвинених 

країн Заходу видали законодавчі акти проти дискримінації громадян за 

статевою ознакою у сфері трудових відносин, у тому числі в питаннях оплати 

праці. Все це призвело до зростання самосвідомості жінок. Крім того, вперше 

на протязі багатьох тисячоліть жінки отримали нехай і не повну, але хоча б 

відносну економічну незалежність [148, c. 41]. Як ми знаємо, шлях жінок до 

отримання інструментарію для реалізації свого трудового потенціалу був 

досить довготривалим. Однак деякі питання, пов’язані із працею жінок та їх 

дискримінацією у даній сфері не можуть бути вирішені лише прийняттям 

окремих змін до законодавства та встановлення декларативної рівності між 

чоловіками і жінками. 

Питання негативної дискримінації жінок, на нашу думку, пов’язується 

із наявністю стереотипів щодо їх соціальної ролі у суспільстві. Так, 

С.П. Ковалевич вказує, що морально-етичні уявлення про роль жінки в сім’ї 

беруть свій початок ще з давніх часів, що забезпечило дію релігійного і 

соціально-психологічного виховання населення протягом сотень років, під 

час якого запровадилась та укріплювалось обмежена роль жінки у 

суспільстві. Зокрема жінці відводилась роль домогосподарки та матері дітей, 

яка повинна була займатись їх вихованням. Разом з тим, під час поступового 

розвитку суспільства відповідні стереотипи, що визначали пріоритети в 
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діяльності жінки, змінювались. З появою освіти та відповідного бажання 

вдосконалювати свої навички та займатись власним розвитком як 

особистості значна кількість жінок заявили про намір здійснювати трудову 

функцію та заробляти на рівні з представниками чоловічої статі. Вчений 

відзначає, що подібні виступи, які набрали ознак масовості, маючи на меті 

гендерну рівність, стали підставою для змін у трудових відносинах. Це був 

перший крок у напрямку подальшого вдосконалення як міжнародного так і 

вітчизняного правового регулювання праці жінок, що змушувало змінити 

погляди на нерівність, бідність, безробіття та проблеми у сфері дискримінації 

тощо [135, c. 54]. Дана думка є досить цікавою з наукової точки зору, 

оскільки розкриває передумови формування діючого правового регулювання 

праці жінок. Вважаємо, що зазначена проблема розкриває суть правового 

регулювання, однак є передумовою для подальшого розвитку та зміни 

окремих положень законодавства. Саме питання соціальної ролі жінки у 

суспільстві визначає як наявні в законодавстві норми, так і, враховуючи 

можливі тенденції генезису ролі жінок у суспільстві, передбачає 

встановлення можливих векторів розвитку змісту правового регулювання 

даного питання.  

Поряд із цим, наявність суб’єктивних стереотипів, безперечно, є 

передумовою для виникнення проблем правового регулювання, оскільки це 

не лише впливає на обрання окремих напрямів удосконалення наявних норм, 

що регулюють правовідносини у даній сфері, але й надає можливість 

зрозуміти закономірності формування трудового законодавства у тій формі, в 

якій воно існує на даний час. Наявність подібних стереотипів позбавляє 

можливості забезпечення належного рівня рівності між суб’єктами трудових 

відносин незалежно від їх статевої приналежності. 

З метою розкриття даної проблеми доцільно навести позицію 

О.С. Чорноус, яка вказує, що часто жінкам за виконання тієї ж самої чи 

аналогічної роботи платять менше, ніж чоловікам – у середньому не менше 

ніж на 15% (іноді ця різниця може досягати 25-30%). Гарантій не дає навіть  
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високий освітній рівень. У багатьох країнах різниця в оплаті праці тим вища, 

чим краще освічена жінка. У цілому за своє трудове життя жінки також 

заробляють менше, і тому вони мають гірші умови пенсійного страхування, а 

також отримують менші пенсії за віком, хоча живуть довше від чоловіків 

[149, c. 291]. Підтримуємо позицію вченої та вважаємо необхідним додати, 

що саме через порівняння аналогічної роботи можна робити висновок про 

рівень оплати такої роботи та наявність певної різниці між оплатою праці 

жінок та чоловіків.  

О.М. Рудік у даному питанні піднімає проблему недооцінки праці 

жінок. На думку автора,  жінкам часто платять менше, ніж чоловікам, за 

роботу однакової вартості. Однією з головних причин цього є спосіб, у який 

компетенції жінок оцінюються порівняно з компетенціями чоловіків. Робочі 

місця, які потребують однакових навичок, кваліфікації або досвіду, як 

правило, погано оплачуються і недооцінюються, коли на них переважають 

жінки, а не чоловіки. Наприклад, касири в супермаркетах (в основному 

жінки), зазвичай, заробляють менше, ніж працівники (в основному чоловіки), 

зайняті на укладанні полиць та виконанні інших завдань, які потребують 

більше фізичних зусиль [150, c. 4]. Вважаємо, що наведений приклад не 

відображає недооцінку праці жінок. Автором, зокрема, вказано, що посада 

жінки порівнюється із посадою чоловіка, яка вимагає більше фізичних 

зусиль. Таким чином у самому прикладі розкривається підстава 

диференціації розмірів заробітних плат стосовно двох наведених посад. 

Вважаємо, що з метою об’єктивної оцінки необхідним є встановлення різниці 

у розмірі доходу лише на однакових або рівнозначних посадах, які обіймають 

особи різної статі. Крім того, оцінка результатів діяльності, а отже, і залежні 

від неї рівень зарплати та перспективи кар’єрного зростання також 

потребують дослідження виключно за умов,  коли жінка і чоловік мають 

однакову високу кваліфікацію. 

Чинним законодавством передбачено принцип рівної оплати чоловіків 

та жінок з однаковими навичками та умовами праці. Проблема пов’язана із 
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тим, що Конвенцією МОП № 100 визначено, що «роботи, виконані жінкою і 

чоловіком, можуть передбачати різні умови праці та різну кваліфікацію, але 

можуть бути й рівноцінними роботами, отже, винагородження за них 

повинно бути на однаковому рівні». Однак національним законодавством не 

визначено концепції «роботи рівної цінності», що стає перешкодою на шляху  

до подолання проблеми різної оплати праці чоловіків та жінок.  

На нашу думку, найбільшого впливу на порушену проблему мають  

сегрегація на ринку праці, а також традиції і стереотипи. Так, жінки та 

чоловіки продовжують працювати на різних роботах. З одного боку, жінки і 

чоловіки часто переважають у різних секторах економіки, з іншого – у межах 

одного сектора або компанії жінки переважають на менш престижних та 

низькооплачуваних робочих місцях. Жінки часто працюють у галузях 

(наприклад, охорона здоров’я, освіта та публічне управління), де їх робота 

нижче цінується і менше оплачується, ніж у тих галузях, де домінують 

чоловіки. Крім того, жінки найчастіше зайняті на посадах секретарів-

референтів, продавців-консультантів або низькокваліфікованих чи 

некваліфікованих працівників. Багато жінок виконують низькооплачувану 

роботу, наприклад, прибирання та догляд. Хоча в деяких випадках сегрегація 

на ринку праці може відображати особистий вибір жінок і чоловіків, традиції 

і стереотипи можуть суттєво вплинути на вибір ними напряму освіти і, як 

наслідок, професіональної кар’єри. Саме через існуючі традиції та 

стереотипи очікується, що лише жінки мають іти з ринку праці для догляду 

за дітьми, хворими та людьми похилого віку або переходити на часткову 

зайнятість. 

І.А. Вєтухова  зауважує, що для забезпечення права жінок на працю з 

виконанням ними материнської функції потрібні: а) законодавчі заходи, які 

спрямовані на гарантію права на працю жінок, мають довгостроковий 

характер і обіцяють позитивний ефект через декілька років; б) тимчасові 

заходи, які базуються на активній політиці держави на ринку праці, 

спрямовані на боротьбу з безробіттям серед жінок з урахуванням їх 
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професійно-кваліфікаційної підготовки, можливостей перепідготовки і 

працевлаштування в конкретних умовах; в) заходи, які здійснюють місцеві 

орган самоврядування в конкретних регіонах (наприклад, створення 

структурного підрозділу або відділу з питань зайнятості жінок у системі 

служби зайнятості); г) організація принципово нової системи профорієнтації 

жінок та їх адаптація при входженні в новий ринок праці, приватизації 

власності та ін.; д) організація міжвідомчої незалежної служби інспекції 

зайнятості та умов праці жінок з включенням до їх складу представників 

жіночих організацій [63, c. 100-101]. У даному випадку вченою звертається 

увага не лише на запровадження заходів проти вчинення дискримінаційних 

дій, але і застосування окремих заходів для збільшення 

конкурентоспроможності жінок на ринку праці. Вважаємо заходи щодо 

сприяння підвищення професійно-кваліфікаційної підготовки дозволять 

підвищити рівень жіночої праці, що, очевидно, збільшить попит на їх 

послуги та загальний рівень життя жінок. 

Л.В. Межевська зазначає, що  для подолання проблем, які виникли в 

Україні, необхідно покращити ситуацію з працевлаштуванням, враховуючи 

відмінності в потребах чоловіків та жінок: щоб протидіяти малим прибуткам 

жінок, необхідно боротись із гендерним проміжком у зарплатні та 

заохочувати жінок іти на більш високооплачувану роботу, створювати нові 

джерела прибутку; щоб можна було поєднати материнство та працю, жінкам 

пропонується альтернативний варіант у вигляді гнучкого робочого часу, 

адже це дасть широкі можливості для поєднання трудового та сімейного 

життя [151, c. 161]. Серед наведених шляхів подолання проблем правового 

регулювання слід виділити заохочення жінок до праці на більш 

високооплачуваних роботах, що в поєднанні із державною 

антидискримінаційною політикою, спрямованою на вільний доступ жінок до 

таких видів робіт, надасть можливість покращити рівень забезпечення жінок.  

У частині проблем правового регулювання ми вбачаємо недостатність 

інформаційної політики з боку держави, яка була б направлена на 
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реформування наявних стереотипів з метою надання жінкам можливості 

вільно обирати сферу діяльності. З правової точки зору, жінки не мають  

відповідних обмежень, крім ряду робіт, наприклад робіт із шкідливими 

умовами. Однак запровадження на законодавчому рівні програм боротьби із 

дискримінацією жінок на рівні традицій та стереотипів вважаємо 

необхідним.  

Друга проблема – проблема відсутності відповідальності за 

дискримінаційні дії щодо жінок. 

О.С. Чорноус вказує, що для ліквідації дискримінації потрібно 

використовувати добре продумані, цілеспрямовані та послідовні зусилля і 

політичні рішення всіх заінтересованих сторін протягом тривалого періоду 

часу. Вчена зауважує стосовно необхідності наступних заходів: публічно 

засудити дискримінацію стосовно жінок в усіх галузях найму на роботу, 

включаючи оголошення про вакансії; переглянути існуючі і розробити нові 

законодавчі акти та угоди, в яких не тільки буде встановлена юридична 

заборона на дискримінацію жінок, але й передбачено обов’язок вживати 

активних заходів щодо запобігання дискримінації і сприяння рівності; 

забезпечити відсутність дискримінаційної практики прийому на роботу до 

державних установ та закладів і припинення практики обумовлення статі 

працівників в оголошеннях про вакансії; прийняти законодавчі акти, що 

встановлюють дієві стягнення, в тому числі штрафи, з метою покарання 

компаній та державних установ, що є причетними до дискримінації жінок 

[149, c. 292]. Вважаємо наведені заходи досить ефективними. Зокрема 

питання проведення публічних заходів засудження дискримінації спрямовані 

на нівелювання стереотипів щодо соціального статусу жінки в суспільстві, як 

передумови до випадків дискримінації жінок. Окрім того, прийняття 

нормативних актів із врахуванням антидискримінаційної складової можуть 

стати результатом політики держави щодо проявів дискримінації. Важливим 

є питання встановлення відповідальності за прояви дискримінації. У той же 

час необхідно запровадити ефективний механізм виявлення відповідних 
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проявів для забезпечення норм, які встановлюватимуть відповідальність за 

дискримінацію жінок. 

А.І. Мотрич зауважує, що одним із способів для вирішення багатьох 

проблем у сфері правового регулювання праці жінок є підвищення міри 

відповідальності роботодавців за порушення законодавства про працю. Так, з 

метою захисту працівників і подолання практики їх дискримінації необхідно 

переглянути міри відповідальності за порушення норм трудового права. 

Необхідно прагнути до встановлення такої відповідальності, щоб її 

застосування стало дійсно невигідним для роботодавця (найперше у 

фінансовому плані) [21, c. 26]. Цілком погоджуємось із даною позицією, 

однак вважаємо за доцільне доповнити вказане необхідністю впровадження 

механізму виявлення дискримінації та порядку притягнення до відповідної 

відповідальності. У даному випадку без ефективно діючого механізму 

притягнення до відповідальності не можна вважати дієвим. 

 Розвиваючи питання відповідальності, І.С. Сахарук зазначає про 

необхідність встановлення в Кодексі про адміністративні правопорушення 

України штрафних санкцій за допущення дискримінації у сфері праці. Крім 

тощо, КЗпП України необхідно доповнити нормою, згідно з якою 

«роботодавці, які допустили дискримінацію у сфері праці, несуть 

матеріальну відповідальність за матеріальну та моральну шкоду» [80, с. 54]. 

Відзначимо, що запровадження саме адміністративної відповідальності 

вважаємо достатнім з огляду на рівень суспільної небезпеки вчиненого 

діяння. Пропозиція щодо відшкодування матеріальної і моральної шкоди є 

належним способом захисту конкретної особи, щодо якої було вчинено акт 

дискримінації.  

Зазначимо, що заборона дискримінаційних дій у сфері трудових 

відносин, зокрема в частині дискримінації жінок за ознаками статі, 

передбачена статтею 2-1 Кодексу законів про працю України. Однак  

відповідною статтею передбачено ряд інших заборонених підстав для 

дискримінації, таких як за ознакою раси, гендерної приналежності, місця 
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проживання. Встановлюючи відповідальність за дискримінаційні дії щодо 

жінок, вважаємо, що найбільш доцільним є запровадження санкцій за 

дискримінаційні дії за усіма наявними критеріями, що забезпечить 

об’єктивність відповідного заходу. 

Враховуючи наведене, пропонуємо доповнити статтю 41 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення абзацами 15 та 16 

наступного змісту: «Вчинення дискримінаційних дій або бездіяльності  у 

сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, 

пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної 

ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного 

походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності 

захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних 

обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому 

об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до 

суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим 

працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не 

пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання, тягне за собою 

накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій 

незалежно від форми власності та фізичних осіб-підприємців, які 

використовують найману працю, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян». А абзац лише один! 

Вважаємо, що встановлення адміністративної відповідальності за 

дискримінаційні правопорушення буде належною мірою відповідальності, 

враховуючи суспільну небезпечність діяння. Встановлення ж розміру санкції 

за подібне правопорушення буде необхідним стимулом для осіб не допускати 

в своїй поведінці дискримінаційних проявів. Запропоновані зміни не 

обмежуються дискримінацією жінок у сфері трудових правовідносин, а 

також містять розширений перелік потенційних підстав дискримінації з 
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метою забезпечення об’єктивності та повноти запроваджених змін щодо 

боротьби із дискримінацією. 

Окрім того, статтю 265 Кодексу законів про працю України слід 

доповнити абзацами 15 та 16 наступного змісту: «Посадові особи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій, винні у порушенні заборони щодо дискримінації, 

передбаченої статтею 2-1 цього Кодексу, несуть відповідальність згідно з 

чинним законодавством.  

Особи, щодо яких було вчинено дискримінаційні дії або бездіяльність 

за ознаками, передбаченими статтею 2-1 цього Кодексу, мають право на 

відшкодування шкоди в порядку, визначеному цивільним законодавством». 

На даний момент порядок відшкодування моральної та матеріальної 

шкоди регулюється цивільним законодавством та не виключає можливості 

відповідного відшкодування у зв’язку із допущенням особою 

дискримінаційних дій. У той же час, встановлення прямої підстави для 

відшкодування шкоди – дискримінаційних дій або бездіяльності – вважаємо 

необхідним для удосконалення наявного механізму захисту та відновлення 

порушених прав постраждалих осіб. 

Сучасний стан суспільних відносин у сфері праці жінок 

характеризується значною кількістю проблем, які є результатом різного 

прояву дискримінації жінок, пов’язаної з їхніми фізіологічними 

особливостями і цілями держави щодо вирішення роду соціальних проблем, а 

також із стереотипами стосовно соціальної ролі жінки у суспільстві. Таким 

чином, проблематика правового регулювання праці жінок є комплексним 

питанням, оскільки предмет дослідження включає не лише самі проблеми, 

але і вимагає аналізу передумов їх виникнення та можливих способів 

подолання з метою нівелювання наслідків, що дозволить підвищити рівень 

правового забезпечення у сфері праці жінок.  

Дослідження шляхів подолання проблем правового регулювання 

дозволяє зробити висновок про можливість запровадження поступових 
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кроків з метою протидії дискримінації жінок. Водночас, враховуючи 

важливість питання забезпечення належного рівня правового регулювання 

праці жінок, вважаємо необхідним проведення подальших досліджень у 

даній сфері з метою дієвого удосконалення трудового законодавства, 

сприятиме ефективній реалізації жінками права працю. 

 

3.2 Сучасні міжнародні тенденції правового регулювання праці 

жінок та шляхи їх запровадження в законодавство України 

Встановлюючи гарантії щодо реалізації трудових прав, міжнародно-

правове регулювання у сфері трудових відносин впроваджує необхідні норми 

з метою надання окремих прав таким категоріям працівників, які через певні 

особливості, зокрема вікові, фізіологічні чи соціальні, не мають змоги бути 

конкурентоспроможними на ринку праці та, відповідно, не можуть на рівних 

засадах реалізувати своє право на працю. Поряд із цим, предметом 

дослідження є не лише міжнародно-правові норми та тенденції їх розвитку, 

але й вектори розвитку правового регулювання в сфері праці жінок, які 

здійснюються окремими країнами. Міжнародно-правове регулювання праці 

жінок, яке здійснюється нормами, що мають саме міжнародний характер, 

формується на підставі найкращого та успішного досвіду урегулювання 

певних питань окремими державами. Тому доцільно вважати відповідний 

досвід однією із підстав для формування міжнародно-правових норм. 

Дослідження відповідного досвіду  щодо врегулювання проблемних питань 

праці жінок дозволяє проаналізувати різні підходи до вирішення однієї 

проблеми та обрати найбільш оптимальний шлях подолання існуючих 

проблем, оцінити можливі наслідки впровадження відповідного 

регулювання. 

Близько 49% працюючих осіб в Україні є жінками, що вказує на 

необхідність надання їм належного рівня прав та гарантій у трудовій 

діяльності для забезпечення як належного рівня виробництва, так і 
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впровадження достатнього рівня захисту жінок, враховуючи фізіологічні 

особливості та принципи гендерної рівності.  

Питання поєднання захисту жінок у зв’язку із здатністю до 

народження та рівності із чоловіками є досить дискусійним як в Україні, так і 

в усьому світі. Віднаходження можливих механізмів правового регулювання 

– важливе завдання дослідників, яке вони повинні вирішити з метою 

подальшого удосконалення та встановлення ефективних векторів розвитку.  

Обмеження, що запроваджують держави, виконують соціальну 

функцію по захисту здоров’я жінок, однак тим самим вони зменшують 

можливість реалізації трудового потенціалу, що, враховуючи вагу жінок на 

ринку праці, значно обмежує економічний потенціал як країни в цілому, так і 

окремо взятої жінки. Тому створення ефективної моделі регулювання, яка б 

поєднувала інтересів і жінок, і держави, є важливим питанням, яке стоїть 

перед міжнародною спільнотою. 

Розвиток міжнародно-правового регулювання праці, в тому числі 

жінок, досліджували такі вчені: А.О. Афанасьєва, Е.М. Аметистов, 

І.К. Білодід, В.С. Венедиктов, C.O. Верланов, О.С. Волохов, О.О Гаврилова, 

М.М. Грекова, О.В. Григор’єва, В.П. Грохольський, Ю.П. Дмитренко, 

С.В. Дріжчана, О.М. Жук, Ж.Б. Ігошина, М.І. Іншин, І.Я. Кісельов, 

М.М. Клемпарський, Т.А. Коляда, В.Л. Костюк, Л.В. Котова, Н.А. Ларук, 

І.В. Лебедев, С.С. Лукаш, Т.О. Марценюк, К.Ю. Мельник, А.І. Мотрич, 

О.М. Музичук, Н.Б. Ніколаєва, Л.А. Пірог,   С.М. Прилипко, Т.М. Ругляк, 

Д.Л. Самофалова, С.Г. Рудакова, С.М. Черноус, С.В. Чернота,   

В.І. Шевченко,  І. М. Шопіна, О.М. Ярошенко.  

У загальному розумінні, тенденція – напрям розвитку чого-небудь 

[152, c. 72; 153, с. 284; 154, с. 456; 155, с. 513; 156, с. 678], тобто це загальний 

напрям розвитку, що включає в себе різної природи зміни окремого явища, 

які розвивають його в окремому напрямку. Отже, для формування розуміння 

наявності та змісту тенденцій правового регулювання праці жінок важливим 
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аспектом є визначення об’єкта, який розвивається, тобто об’єкта, щодо якого 

встановлюються тенденції.  

У науковій літературі, присвяченій проблемам правового регулювання 

праці жінок, відзначається, що побудова законодавства України здійснюється 

на засадах рівності між чоловіками та жінками у всіх сферах життя, однак 

цього недостатньо у контексті забезпечення гендерної рівності, оскільки 

законодавчі акти мають декларативних характер, а механізми реалізації таких 

актів, зокрема в частині фінансових та організаційних ресурсів, відсутні. 

Отже, з метою запровадження належного рівня гендерної рівності вважається 

необхідним ратифікувати нормативні акти МОП, зокрема про охорону 

материнства, про трудящих-мігрантів, про рівноправ’я в галузі соціального 

забезпечення та про рівноправ’я у сфері відшкодування при нещасних 

випадках [157, с. 25]. Тобто можемо спостерігати соціальну спрямованість 

міжнародного регулювання трудових правовідносин та його направленість на 

забезпечення рівного доступу до праці і відповідної можливості власними 

силами забезпечити достатній рівень життя, що є одним із основоположних 

прав людини. Однак цікавим з наукової точки зору є підкреслення автором 

необхідності звернення до міжнародно-правового регулювання з метою 

вирішення ряду проблем та імплементації відповідних норм до 

національного законодавства.  

О.Ю. Білоус, досліджуючи питання міжнародного регулювання праці, 

розглянула основні цілі та завдання МОП як суб’єкта сучасного міжнародно-

правового регулювання трудових відносин та ефективність її нормотворчої 

діяльності, зазначивши при цьому, що діяльність даної організації 

спрямована, у першу чергу, на встановлення через конвенції обов’язкових 

мінімальних стандартів у сфері найманої праці, яким повинні відповідати 

законодавство і практика держав-членів МОП, налагодження соціального 

діалогу між урядами і представницькими організаціями працівників та 

роботодавців в середині держави, сприяння програмам гідної праці з 

урахуванням глобалізації економіки. Вчена також акцентує увагу на 
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необхідності прямого застосування конвенцій МОП, ратифікованих 

Україною, всіма сторонами і суб’єктами індивідуальних та колективних 

трудових правовідносин, а також приведення актів національного 

законодавства у відповідність з ратифікованими конвенціями МОП [158, 

c. 11]. Міжнародно-правове регулювання праці перетворилося на важливий 

фактор, який характеризує соціальну дійсність цілісного і взаємозалежного 

світу. Запровадження відповідних норм у національне законодавство 

свідчить про прагнення держави до уніфікації правового регулювання праці 

жінок з принципами та механізмами, що запроваджені в світовій практиці. 

Здійснити уніфікацію хоче не лише України, але й інші члени Міжнародної 

організації праці, що вказує на наявність глобалізаційної тенденції 

міжнародного правового регулювання, зокрема щодо праці жінок.  

М.М. Грекова також вказує, що сучасні тенденції полягають у 

перегляді чисельних заборон на виконання жінками певних видів робіт, 

відмові від пільг, які розглядаються як несумісні з принципом рівності жінки 

та чоловіка, з метою усунення їх негативного впливу на зайнятість жінок, 

підвищення конкурентоспроможності останніх. Крім того, до тенденцій у 

сучасному міжнародно-правовому регулюванню праці жінок слід віднести 

практику денонсування окремими державами, особливо країнами-членами 

ЄС, деяких конвенцій МОП [16, c. 141]. Дана тенденція є досить цікавою з 

наукової точки зору через необхідність переосмислення та аналізу наявних 

нормативно-правових норм, якими здебільшого надаються додаткові права та 

гарантії жінкам, враховуючи їх фізіологічні особливості, зокрема 

репродуктивну функцію. Вважаємо дану тенденцію достатньо прогресивною 

та такою, що дозволяє зберегти баланс між чоловіками та жінками. 

Глобальною потребою сьогоднішнього дня залишається поглиблення 

зусиль МОП щодо пропаганди і поширення у всьому світі гідної праці. 

Зауважимо, що МОП визначає гідну працю як можливість для економічно 

активного населення мати продуктивну зайнятість, яка б задовольняла умови 

безпеки, свободи, рівності і людської гідності. Повага до людської гідності є 
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основною умовою досягнення гідної праці, яка випливає з основних 

положень Конституції України. Гідність працівника як людини проявляється 

у внутрішній самооцінці власних якостей, усвідомленні власної цінності та 

значимості як особистості в оточуючому середовищі, тому неприпустимо 

здійснювати будь-які дії, якими вона може порушуватися. Умови гідної праці 

передбачають ставлення до працівника як до незалежної особистості, яка 

заслуговує поваги та має працювати, не переймаючись своїм фізичним 

здоров’ям та моральним станом [159, c. 78; 160, с. 79; 161, с. 302; 162, с. 113]. 

Враховуючи наявність мети щодо впровадження міжнародно-правового 

регулювання в частині трудових відносин, зокрема праці жінок, а саме 

стосовно запровадження концепції гідної праці, відзначимо, що 

направленість на забезпечення реалізації відповідної концепції є одним із 

основних векторів розвитку міжнародно-правового регулювання праці жінок.  

А.М. Колот також вказує, що проблематика гідної праці, без 

перебільшення, має загальносвітовий характер і не знає кордонів. 

Відзначається також, що дефіцит гідної праці є основною причиною 

деградації соціально-трудової сфери, а бідність, соціальна ізоляція, соціальне 

відторгнення, соціальна незгуртованість, відсутність соціальної стабільності 

мають одне коріння [163, c. 18]. Ю.Д. Древаль же зауважує, що гідна праця 

має розглядатися в якості важливого чинника унормування сучасних 

соціально-трудових відносин, у якому розвиваються та гармонійно 

поєднуються найважливіші програмні засади діяльності МОП [164, c. 69]. 

Гідна праця означає рівні можливості для всіх жінок і чоловіків стосовно 

отримання продуктивної роботи в умовах свободи, рівності, захищеності і 

людської гідності [165]. Зважаючи на загальносвітову проблематику 

забезпечення гідної праці, а також на той факт, що міжнародними 

організаціями, зокрема МОП, розробляється та створюється нормативна база 

щодо впровадження принципів та механізмів забезпечення продуктивної 

роботи в умовах рівності, захищеності та гідності жінок, необхідно 

констатувати, що очевидною є тенденція до розвитку міжнародно-правового 
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регулювання праці жінок, яка полягає у забезпеченні жінкам права на гідну 

працю.  

Отже, відзначимо, що у сфері міжнародного регулювання праці жінок 

прослідковується три основні тенденції розвитку: 

1) глобалізаційна тенденція, яка полягає у створенні єдиного 

правового поля з уніфікованими правилами в частині правового регулювання 

праці жінок, встановлення єдиних стандартів праці жінок шляхом надання 

достатнього та необхідного набору додаткових прав і гарантій працюючим 

жінкам, вагітним жінкам, а також жінкам-матерям, який буде відповідати 

сучасному рівню розвитку суспільних відносин та інтересам як жінки, так і 

роботодавця; 

2) тенденція до забезпечення гідної праці жінок, зміст якої полягає у 

гарантуванні можливості здійснення жінками продуктивної діяльності, 

здатної забезпечити їм справедливу винагороду за працю, безпеку на 

робочому місці, соціальний захист, перспективи особистісного росту, участь 

в ухваленні важливих управлінських рішень та гендерну рівність;  

3) тенденція до зменшення кількості заборон та позитивної 

дискримінації для забезпечення рівності між чоловіками та жінками, а також 

надання можливості жінкам у повній мірі реалізувати свій економічний 

потенціал без обмежень у сфері вибору видів та форм професій та зайнятості, 

в межах якої переглядаються наявні заборони та гарантії, надані 

законодавством жінкам. 

Коротко проаналізуємо кожну із зазначених тенденцій. 

1. Глобалізаційна тенденція. 

В.Д. Базилевич зазначив, що глобалізація є процесом глибокої 

трансформації світового співтовариства у відкриту цілісну систему 

інформаційно-технологічних, фінансово-економічних, суспільно-політичних 

та соціально-культурних взаємозв’язків і взаємозалежностей [166, с. 586]. 

Суть процесу глобалізації полягає у стрімкому зростанні обсягів і 

різноманітності світових зв’язків, поширенні процесів, практик і структур від 
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національного простору до глобальних масштабів, у результаті чого 

посилюється взаємозалежність країн світу, а також формується відносно 

цілісна система, що практично охоплює територію всієї планети і диктує 

власні правила гри національним господарствам [167, с. 23].  Глобалізація в 

сфері правового регулювання – це формування єдиної цілісної системи норм, 

які поширюють свою дію на максимально можливу кількість держав, 

визначаючи правила поведінки в межах суспільних відносин, зокрема щодо 

праці жінок. Метою відповідних процесів є створення ефективних механізмів 

регулювання, які, поширюючи свою дію у глобальних масштабах, 

забезпечать рівність у правах та можливостях їх реалізації осіб, які 

вступають у відповідні правовідносини в державах, котрі приєднались до 

такої системи.  

Створюючи відповідні глобальні системи, держави делегують 

повноваження щодо розробки правових приписів спеціально сформованим 

органам. М.М. Грекова відзначає важливість Міжнародної організації праці, 

називаючи її головним міжнародним нормотворчим органом у сфері праці. 

Досліджуючи акти даного органу, вчена зауважує, що він диференціює 

працю осіб, яка потребує додаткового захисту, на працю жінок, дітей, осіб з 

сімейними обов’язками, мігрантів та людей похилого віку. На думку автора, 

наведені категорії працівників потребують підвищеного захисту в сфері 

трудових відноси з об’єктивних причин, причому така допомого повинна 

надходити не лише від держави, але й від міжнародної спільноти, тому 

проблеми регулювання праці жінок як однієї із категорій працівників є одним 

із пріоритетних напрямів діяльності МОП [16, c. 141]. Слід погодитись із 

даною позицією, оскільки удосконалення внутрішнього законодавства 

повинно здійснюватися із врахуванням інтересів усіх  потенційних суб’єктів 

трудових правовідносин. В той же час, надання додаткового захисту та 

гарантій окремим категоріям працівників, в тому числі і жінкам, є важливим 

елементом розвитку законодавства в частині забезпечення рівного доступу 
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осіб, які через певні особливості є обмеженими в реалізації трудових прав, до 

їх повноцінного здійснення. 

Саме жінки під час реалізації права на працю в силу репродуктивної 

функції, причин фізіологічного характеру потребують особливого правового 

захисту не лише в межах держави, а й у межах світового співтовариства. 

Гендерна рівність є однією із важливих умов розвитку громадянського 

суспільства будь-якої країни. Даний принцип знайшов своє втілення і в 

українському законодавстві, яке продовжує формуватися в умовах 

соціальних, політичних та економічних змін. Імплементація норм 

міжнародного законодавства в українське позивним чином впливає на 

розвиток та удосконалення останнього в умовах глобалізації [168, c. 357]. 

Тобто через впровадження норм міжнародного законодавства, яке акумулює і 

запроваджує значний досвід регламентування праці жінок та оперує дієвими 

механізмами щодо забезпечення жінок належним об’ємом прав та гарантій з 

метою забезпечення рівності, можливо досягти необхідного рівня правового 

регулювання. Відповідна уніфікація міжнародних стандартів в умовах 

глобалізації правового регулювання є важливим чинником реалізації жінками 

свого трудового та соціального потенціалу. 

С.В. Дріжчана підтримує дану позицію, відзначаючи, що на 

міжнародному рівні ставляться питання, приймаються акти щодо 

імплементації гендерного законодавства в законодавство національне з 

метою створення умов для повної реалізації людиною своїх прав. У цьому 

аспекті важлива роль належить гармонізації національного трудового 

законодавства з гендерної проблематики з міжнародним, яку можна 

здійснювати шляхом створення законів з гендерного питання або шляхом 

реалізації міжнародно-правових норм [169, c. 200]. Тобто закріплення в 

національних законодавчих системах гендерних питань та відповідного 

захисту трудових прав жінок є одним із найважливіших на міжнародному 

рівні. Поряд із цим, пропонуються шляхи відповідної імплементації через 

застосування міжнародних актів або створення окремих законів, які будуть 
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врегульовувати окремі питання праці жінок відповідно до вимог 

міжнародного законодавства. 

В.Л. Костюк відзначає, що особливе значення в міжнародно-

правовому регулюванні трудової правосуб’єктності мають конвенції та 

рекомендації МОП [170, c. 156]. Важливість даної організації особливо 

виявляється у спрямуванні діяльності на розробку ефективних механізмів, які 

дозволять максимально гарантувати реалізацію суб’єктами трудових 

правовідносин своїх прав. Причому реалізація відповідних механізмів 

можлива завдяки сформованій цілісній і системній моделі правового 

регулювання в сфері праці, яка складається із значної кількості окремих 

взаємопов’язаних та взаємодоповнюваних механізмів, об’єднаних у загальну 

систему з метою досягнення цілей запроваджуваного організацією правового 

регулювання. 

Захист материнства, допомога у поєднанні жінкою своєї 

репродуктивної функції з виробничою, запобігання нерівності через 

виконання її соціальної ролі – це головні та першочергові задачі діяльності 

МОП з часу її заснування та прийняття перших конвенцій: № 103 про 

охорону материнства (переглянута в 1952 р.) [1] та № 4 про працю жінок в 

нічний час (1919 р.) [171] – і до прийняття останньої конвенції № 189 про 

гідну працю домашніх працівників (2011 р.) [172]. Разом з тим, загальна 

кількість конвенцій МОП, які спеціально присвячені захисту прав 

працюючих жінок, є відносно невеликою. Так, серед конвенцій МОП, що 

мають загальний характер, можна виділити наступні: № 100 про рівну 

винагороду (1951 р.) [173], № 122 про політику в галузі зайнятості (1964 р.) 

[174], № 111 про дискримінацію в галузі праці та занять (1958 р.) [175], 

№ 171 про нічну працю (1990 р.) [73], № 175 про роботу на умовах неповного 

робочого часу (1994 р.) [176]. Наведеними конвенціями передбачається 

обмеження робочого часу жінок, заборони та обмеження щодо використання 

жіночої праці на шкідливих для їх здоров’я роботах, а також у нічний час, 

визначаються граничні норми щодо підіймання та перенесення важких речей. 
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Враховуючи фізіологічний стан жінок, на яких поширюються 

вищевказані конвенції, правове регулювання, що здійснюється МОП, можна 

поділити на такі напрямки: 

 захист усіх працюючих жінок;  

 захист праці вагітних жінок; 

 захист праці жінок-матерів.  

Іншим міжнародним органом, який приймає міжнародні нормативно-

правові акти, котрі можна розглядати в контексті глобалізації правового 

регулювання в сфері праці жінок, є Рада Європи. Серед актів даного органу в 

сфері праці жінок виділяється Європейська соціальна хартія [177], 

аналізуючи положення якої щодо визначення механізму захисту соціальних 

та економічних прав, в тому числі трудових прав, зокрема жінок, можна 

дійти висновку стосовно того, що питання важливості даної Хартії для 

України постало тоді, коли наша держава вступила до Ради Європи та 

ратифікувала цей міжнародний акт у 2006 році, що зробило його положення 

частиною національного законодавства.  

Варто звернути увагу на те, що ст. 8 Хартії [178; 179] юридично 

закріплює право працюючих жінок на захист у разі материнства, а також у 

разі зайнятості на нічних роботах, а також небезпечних, шкідливих для 

здоров’я або важких роботах. Це положення Хартії застосовується до всіх 

жінок, які працюють за винагороду, та державних службовців. Зазначеною 

статтею також передбачено: надання матерям, які мають грудних дітей, 

перерви, тривалість якої достатня для годування дитини; регламентація 

нічної роботи вагітних жінок, жінок, які нещодавно народили дитину, і 

жінок, що годують своїх грудних дітей; заборона застосування праці вагітних 

жінок, жінок, які нещодавно народили дитину, і жінок, що годують своїх 

грудних дітей, на підземних гірничих роботах і всіх інших роботах, які 

протипоказані жінкам у зв’язку з небезпечними, шкідливими або важкими 

умовами праці, і вжиття відповідних заходів для захисту трудових прав цих 

жінок. З урахуванням принципу рівності між жінками і чоловіками ст. 8 
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Хартії було змінено таким чином, щоб забезпечувати особливий захист жінок 

тільки в ситуаціях, пов’язаних із материнством. Також у статті уточнюється 

обов’язкове регулювання роботи у нічний час для вагітних жінок, для жінок 

протягом визначеного періоду після пологів і для жінок, які годують дітей, та 

заборона використовувати їх працю на підземних роботах у шахтах, а також 

на всіх інших небезпечних, шкідливих або важких роботах. 

Як ми бачимо, європейське законодавство також закріплює додаткові 

права та гарантії в межах трьох напрямів: захисту праці усіх працюючих 

жінок; захисту праці вагітних жінок; захисту праці жінок-матерів.  

Європейське законодавство з охорони праці дало змогу забезпечити 

жителям цього регіону гідні умови праці та зробити більш успішними 

європейські компанії на міжнародному ринку. В нашій країні варто 

активізувати роботу з узгодження вимог, законів та нормативно-правових 

актів із директивами ЄC. З метою адаптації соціальної політики України 

необхідно здійснити реформування законодавства в сферах охорони праці, 

соціального страхування, здоров’я та інших галузей соціальної політики 

відповідно до стандартів ЄC. У цьому аспекті потрібно виконати такі 

завдання: покращити професійні стандарти; підвищити стандарти з охорони 

праці; поліпшити права працівників [180]. М.І. Іншин зазначає, що 

міжнародно-правові акти міжнародних організацій закладають правове 

підґрунтя для подальшого розвитку їхніх положень у національному 

трудовому законодавстві щодо правової регламентації чіткої моделі трудової 

правосуб’єктності всіх учасників трудових відносин. Адже в таких актах 

відображається міжнародний досвід, зокрема досвід провідних держав, у 

сфері правового регулювання трудових відносин. Як наслідок, Україна зможе 

динамічно проводити соціальні реформи, беручи до уваги ефективні моделі 

правового регулювання праці [181, с. 16]. Цілком погоджуємось із 

наведеними позиціями вчених, та вважаємо, що глобалізаційна тенденція 

розвитку правового регулювання праці жінок на території України може 

здійснюватися шляхом імплементації міжнародно-правових норм у 
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вітчизняне законодавство. Використання успішного іноземного досвіду, який 

став підставою для формування міжнародно-правових норм у сфері трудових 

відносин, сприятиме належному та якісному захисту трудових прав жінок в 

Україні. 

2. Тенденція до забезпечення гідної праці.  

О.В. Пожарова відзначає, що маргіналізація жінок на ринку праці 

набуває форми зайнятості на низькооплачуваних роботах, які не 

відповідають освіті, кваліфікації чи прагненням жінки й не гарантують 

належного соціального забезпечення чи зайнятості. Проведені соціальні 

дослідження свідчать, що жінки, які працюють на низькооплачуваних 

роботах, дуже часто змінюють місце роботи. Багато з них вважає свою 

роботу небажаною та розглядає її як короткострокове рішення, незважаючи 

на те, що вони продовжують працювати на таких роботах тривалий час, а 

рівень їхньої кваліфікації при цьому падає [182, c. 106]. Таким чином, 

спостерігається невідповідність трудового потенціалу жінок здійснюваній 

ними трудовій діяльності. Проблематика даного питання полягає у наданні 

можливості реалізувати відповідний потенціал, запровадивши належні та 

необхідні умови для жінок, зокрема в частині застосування освіти та 

кваліфікації жінки за безпосереднім і відповідним спрямуванням її трудової 

діяльності. 

Разом з тим, є підстави стверджувати, що в Україні не ліквідована 

бідність серед працюючих, що спричиняє деградацію трудового потенціалy, 

не забезпечена реалізація конституційного права працівника на достатній 

життєвий рівень для себе та своєї сім’ї, існують низькі стандарти умов і 

безпеки праці, а саме: допускаються випадки впливу на працівників 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів; поширеною є практика 

встановлення заробітної плати на рівні мінімальних стандартів і допущення 

заборгованості з виплати заробітної плати; жінки, молодь та особи з 

інвалідністю, як правило, стикаються з різними формами дискримінації у 

трудових відносинах. Отже, назріла нагальна необхідність удосконалення 
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вітчизняного трудового законодавства з метою унеможливлення будь-яких 

проявів дискримінації працівників, посилення охорони материнства 

(батьківства) та праці молоді тощо [183, с. 201; 184, с. 46]. Тобто питання 

праці жінок пов’язане не лише із наданням можливості реалізувати свої 

професійні навички, але і з належністю застосування наданих їм 

законодавчих гарантій щодо загальних трудових прав, а також специфічних 

гарантій, пов’язаних із материнством. Мова, зокрема, йде про встановлення 

належних умов праці на виробництві, які забезпечать уникнення ризиків для 

здоров’я, виконання роботодавцем вимог щодо стандартів оплати, 

недопущення дискримінації, надання відпусток на період вагітності та 

пологів і по догляду за дитиною, що є складовими гідної праці жінки. 

У контексті наведеного варто погодитися з О.В. Григор’євою, яка 

вважає, що при формуванні української моделі ринку праці та політики 

зайнятості варто обов’язково звернути увагу на європейську стратегію 

зайнятості, основними складниками якої є: створення робочих місць, якість 

роботи, продуктивність праці, гідна оплата праці, соціальна безпека, 

професійні та соціальні навички [180]. Відзначимо, що застосування 

міжнародного досвіду в аспекті забезпечення гідної праці жінок дозволить 

впровадити необхідні правові механізми регулювання з метою найбільш 

ефективного подолання вищезазначених проблем, що в результаті створить 

необхідне підґрунтя для реалізації трудового потенціалу жінок.  

З точки зору МОП, гідна праця включає можливості для роботи, які 

забезпечують продуктивні і справедливі доходи, безпеку на робочому місці і 

соціальний захист сім’ї, найкращі перспективи для особистісного розвитку та 

соціальної інтеграції, свободу для людей, організацію та участь у прийнятті 

рішень, рівність можливостей і ставлення для всіх жінок і чоловіків [182, 

c. 106; 185; 186]. Отже, вектори впливу гідної праці на сфери життєдіяльності 

людей є не лише об’єктом наукових досліджень, вони також аналізуються 

компетентними органами з метою розробки міжнародного правового 

регулювання, що вказує на виключну необхідність досягнення належного 
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рівня запровадження механізмів, які забезпечують гідну працю в межах 

трудових відносин. 

Т.А. Коляда вважає, що поняття «гідна праця» можна визначити як 

продуктивну діяльність (виробничу працю), здатну забезпечити справедливу 

винагороду за працю, безпеку на робочому місці, соціальний захист (від 

безробіття, у разі вагітності, необхідності догляду за дитиною, пенсійне 

забезпечення), перспективи особистісного росту, участь в ухваленні 

важливих управлінських рішень (через профспілки, асоціації підприємців 

тощо), гендерну рівність [183, с. 204]. Приведене визначення цілком 

узгоджується з уявленнями науковців та компетентних органів про вектори 

впливу гідної праці на життєдіяльність людини, тому, на наше переконання, 

воно може використовуватись для характеристики даного явища. Поряд з 

цим, вважаємо за необхідне додати, що гідність праці є одним із мотивів 

зацікавленості особи до вступу у трудові правовідносини. 

Відзначимо, що з метою запровадження гідної праці Україна активно 

співпрацює з МОП у межах реалізації програм гідної праці. Для широкого 

просування концепції гідної праці МОП розробила відповідну рамкову 

Програму, на основі якої розробляються національні програми, у тому числі і 

для України. За останні 13 років в Україні було запроваджено чотири 

програми гідної праці. Перша Програма гідної праці, яка ставила своєю 

задачею сприяння реалізації основоположних принципів і прав у сфері праці, 

реалізовувалася у 2006-2007 рр. Друга Програма гідної праці для України, 

яка запроваджувалась в 2008-2011 роках, була спрямована на «сприяння 

гідній праці як фактору продуктивності і як ключовому елементу розвитку 

соціальної та трудової сфер в Україні». Третя Програма гідної праці для 

України виконувалась в період 2012-2015 рр. [187, с. 128]. Наразі  на підставі 

Меморандуму про взаєморозуміння щодо реалізації Програми гідної праці 

для України на період 2016-2019 рр., укладеного Україною та МОП, 

реалізується четверта Програма гідної праці для України [188]. Вона 

базується на трьох основних пріоритетах: сприяння зайнятості та розвитку 
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сталого підприємництва для стабільності та зростання; сприяння 

ефективному соціальному діалогу; покращення соціального захисту і умов 

праці. Програма передбачає проведення аналізу перешкод у веденні бізнесу, 

що повинно надати можливість сформувати рекомендації для проведення 

реформ, які будуть спрямовані на забезпечення належних умов для ведення 

підприємницької діяльності, а також створення робочих місць і загального 

підвищення рівня ефективності праці. 

Незважаючи на широкомасштабну Програму уряду щодо реалізації 

Концепції гідної праці в Україні, і на сьогодні існує ряд проблем із 

впровадженням принципів гідної праці в систему соціально-трудових 

відносин. До них, зокрема, віднесено наступні: збереження бідності серед 

працюючих, що спричиняє деградацію трудового потенціалу; не забезпечена 

реалізація конституційного права працівників на достатній життєвий рівень 

для себе та своєї сім’ї; існування низьких стандартів умов і безпеки праці 

(допускаються випадки впливу на працівників небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, поширеною є практика встановлення заробітної плати 

на рівні мінімальних стандартів і допущення заборгованості з виплати 

заробітної плати, жінки зазвичай стикаються з різними формами 

дискримінації у трудових відносинах, у зв’язку із чим назріла нагальна 

необхідність вдосконалення вітчизняного трудового законодавства з метою 

унеможливлення будь-яких проявів дискримінації працівників, посилення 

охорони праці жінок, материнства) [183, с. 201]. Цілком погоджуємось із 

даною позицією та вважаємо за необхідне зазначити, що наявних заходів 

щодо реалізації Концепції гідної праці в Україні недостатньо для належного 

розвитку правового регулювання праці жінок у межах тенденції до 

забезпечення гідної праці. З нашої точки зору, потрібно здійснити додаткові 

заходи щодо впровадження ефективних механізмів правового регулювання 

праці жінок, які можуть здійснюватися, в тому числі, шляхом вже згаданої 

імплементації міжнародно-правових норм у законодавство України. 

Враховуючи загальний економічний стан та ринок жіночої праці, відзначимо, 
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що вжиття таких додаткових заходів реформування правового регулювання з 

метою забезпечення отримання справедливих доходів, забезпечення безпеки 

на робочому місці і соціального захисту сім’ї, найкращих перспектив для 

особистісного розвитку та соціальної інтеграції, організації та участі у 

прийнятті рішень, а також рівності можливостей і ставлення для всіх жінок і 

чоловіків є обов’язковою умовою для належного удосконалення правового 

регулювання праці жінок у межах міжнародної тенденції до забезпечення 

гідної праці. 

3. Тенденція до зменшення кількості заборон та позитивної 

дискримінації. 

Трудове право, яке в цілому врегульовує захист працівника у 

трудових правовідносинам, також містить додаткову особливу систему норм, 

що регулює питання охорони праці спеціального суб’єкта трудових 

правовідносин – жінок. Різницю між правовим статусом чоловіка та жінки в 

межах трудових правовідносин складають додаткові гарантії та права, які 

надаються жінкам [189, с. 492]. Відповідна практика, що пов’язується із 

фізіологічними особливостями жінок, є усталеною та звичною на території 

України. Разом з тим, у світі набуває тенденція до зменшення кількості 

додаткових прав та гарантій, які надаються жінкам у сфері трудових 

відносин, зокрема мова йде про скасування обмежень щодо нічної праці, 

скорочення строку відпусток по догляду за дитиною або повне їх скасування.  

І.О. Шульженко вважає, що в умовах розвитку ринкової економіки 

гарантії, пільги і переваги, які надаються жінкам у трудових 

правовідносинах, потребують глибокого аналізу і переосмислення. Норми, 

які містять заборони і обмеження для жінок у трудових правовідносинах, 

знижують їх конкурентоспроможність на ринку праці [190, c. 9]. Ми 

погоджуємось з даною думкою, оскільки очевидно, що деякі норми 

законодавства у сфері праці жінок потребують свого вдосконалення. Зокрема 

проблемними аспектами є: невідповідність правового регулювання праці 

жінок умовам ринкової економіки; застарілість більшості норм трудового 
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законодавства і, відповідно, їх неефективність у використанні з метою 

реалізації в повній мірі трудових можливостей жінок. 

М.М. Грекова відзначає, що сучасна тенденція до зменшення кількості 

заборон щодо можливості здійснення жінками окремих видів робіт, щодо 

відмови від надання жінкам додаткових пільг пов’язується із тим, що вони 

несумісні із принципом рівності між чоловіком та жінкою, а також з метою 

збільшення рівня конкурентоспроможності останніх. Для підтвердження 

своєї позиції вчена наводить приклад Франції, де з метою дотримання 

принципу рівності між жінками та чоловіками денонсували Конвенцію МОП 

№ 89 про нічну працю жінок у промисловості (1948 р.) як таку, що 

суперечить названому принципу та перешкоджає забезпеченню зайнятості 

жінок [16, c. 141]. Відзначимо, що дана Конвенція, забороняючи працю жінок 

в нічний час, дійсно впливає на їх економічні права, обмежуючи їм коло 

можливих професій та графіки роботи, що негативним чином може 

відобразитись на можливості реалізації права на гідні умови життя. Окрім 

того, жінка нарівні із чоловіком має право вільного вибору місця здійснення 

трудової функції, однак, враховуючи обмеження часу роботи, дане право 

нівелюється. Таким чином, відхід від практики заборон нічних робіт для 

жінок узгоджує наведені вище права із правовим статусом жінки.  

Зазначимо, що досвід Франції в даному випадку є досить цікавим з 

наукової за законодавчої сторони. Скасування заборони роботи у нічний час 

має на меті надати можливість жінкам забезпечити собі належний рівень 

життя, оскільки збільшується кількість і направленість можливих професій 

для них.  Разом з тим, слід враховувати, що подібні заборони мають соціальні 

передумови та спрямовані на вирішення окремих соціальних проблем. У 

попередньому підрозділі нами було запропоновано нову редакцію абзацу 1 

статті 175 Кодексу законів про працю України, яка передбачала залишення 

чинною заборону на працю у нічний час для частини жінок. Разом з тим, 

враховуючи наявність міжнародного позитивного досвіду, однак зважаючи 

на соціальну політику України, можемо запропонувати альтернативну 
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редакцію відповідної норми, надавши їй диспозитивного характеру. Це 

дозволить жінкам самостійно обирати необхідність користування даною 

гарантією, що, з одного боку, забезпечить досягнення соціальних цілей 

державою, а з іншого – надасть можливість жінкам у повній мірі реалізувати 

свій економічний потенціал шляхом застосування своїх трудових 

можливостей. Отже, абзац 1 статті 175 Кодексу законів про працю 

України може бути викладено у наступній редакції: 

«Залучення жінок до роботи у нічний час допускається за їх 

письмовою згодою, за винятком тих галузей народного господарства, де 

це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий 

захід». 

Відзначається, що Угорщина також обрала вектор удосконалення 

законодавства у подібний спосіб, вважаючи, що перебування у відпустці по 

догляду за дитиною для жінки є економічно невигідним. При цьому  в 

державі було удосконалено систему закладів дошкільної освіти [191, с. 20]. 

Цілком погоджуємось із тим фактом, що перебування у відповідній відпустці 

довготривалий період негативним чином впливає не матеріальний стан 

жінки, оскільки вона позбавлена належної можливості забезпечувати своє 

існування. Разом з тим, специфікою даної відпустки є саме необхідність 

догляду за малолітніми дітьми. Цю проблему в Угорщині було вирішено за 

рахунок удосконалення дошкільної освіти. Завдяки цьому жінки отримали 

можливість реалізувати своє право на працю без значного впливу на дитину, 

яка в період здійснення трудової функції матір’ю перебуватиме в закладі 

дошкільної освіти. Важливим моментом у даному випадку є не відмова на 

законодавчому рівні від згаданої відпустки, а саме забезпечення з боку 

держави підтримки та забезпечення можливості реалізації свої трудових прав 

жінками. 

Враховуючи неготовність українського суспільства до подібних змін 

та наявність необхідності у забезпеченні жінок правами на гідні умови життя, 

в Кодексі законів про працю було встановлено, що за бажанням жінки або 
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осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, у період перебування їх у 

відпустці по догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах 

неповного робочого часу або вдома. Слід вказати, що подібна норма, з 

одного боку, забезпечує гарантії для жінки щодо наявності відпустки по 

догляду за дитиною, з іншого – надає можливість забезпечити свої 

економічні інтереси, поєднуюми їх здійсненням догляду за дитиною. В той 

же час, вважаємо, що перелік можливих форм діяльності під час відпустки по 

догляду за дитиною є недостатнім. Однак для його доповнення необхідні 

додаткові належні форми можливої діяльності жінки під час відповідної 

відпустки, які дозволили б поєднувати реалізацію економічного потенціалу 

жінки та догляд за дитиною. Відзначимо, що, враховуючи сучасний стан 

розвитку суспільних відносин та технологій, жінки під час перебування у 

відповідній відпустці можуть здійснювати підприємницьку діяльність, 

поєднуючи її із доглядом за дитиною. Таким чином, пропонуємо абзац 8 

статті 179 Кодексу законів про працю України викласти у наступній 

редакції: 

«За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї 

статті, у період перебування їх у відпустці по догляду за дитиною вони 

можуть працювати на умовах неповного робочого часу чи вдома або 

здійснювати підприємницьку діяльність як самозайнята особа». 

У даному контексті також цікавим є досвід Німеччини. Загалом, у 

даній країні питання надання пільг жінкам є більш врегульованим. Жінки, 

зокрема, повинні у найкоротші терміни повідомити роботодавцю про свою 

вагітність. При цьому незалежно від факту укладення трудового договору 

вони отримують право на оплачувану відпуску по догляду за дитиною.  

Відпустка по вагітності та пологах з гарантованими виплатами надається 

вагітним жінкам тривалістю шість тижнів до пологів та вісім тижнів після 

пологів. У разі народження двійні преміальні виплачуються за дванадцять 

тижнів. У той же час, після подання відповідної заяви не можуть бути 

звільнені як мати, так і батько, а сама відпустка може тривати до 36 місяців 
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[16, c. 141-142]. Таким чином, у Німеччині пішли дещо іншим шляхом з 

метою дотримання принципу рівності між чоловіками та жінками. Зокрема 

замість скасування жінкам ряду прав та гарантій, вони надали аналогічні 

гарантій чоловікам, які є батьками. Таким чином, у частині гарантій, які 

прямо не пов’язані із особливим фізіологічним станом жінки – вагітністю, 

урядом Німеччини було нівельовано проблему позитивної дискримінації 

жінок, яка полягала у значно ширшій системі захисту трудових прав у 

порівнянні із чоловіками. 

Німеччина відзначається досить лояльним відношенням до жінок, 

особливо в частині забезпечення права на материнство. Головний принцип 

професійного росту жінок у Німеччині визначається рівнем їх 

компетентності. З цією метою створюють сприятливі умови для жінок при 

виконанні ними сімейних обов’язків. У зв’язку з цим необхідно відмітити, 

що жінки мають можливість не працювати на протязі 3-х років після 

народження дитини та отримувати щомісячну допомогу. Конституційною 

основою оплати є «принцип утримання», тобто оплата праці повинна бути не 

тільки пропорційна та відповідати займаній посаді, але й давати можливість 

повністю присвятити себе своїй професії [192, с. 267]. Таким чином, владою 

Німеччини цілком підтримується можливість жінок перебувати у відпустці 

по догляду за дитиною та повністю присвятити себе даній справі. Очевидно, 

що дана можливість пов’язується із тенденцією країн Заходу до визнання 

домашньої роботи на рівні професії. 

Відповідні можливості жінок у відпустках, на нашу думку, не 

узгоджуються з антидискримінаційною політикою в Німеччині. Так, 

Конституційний Суд ФРН ще в 1957 році скасував загальне оподаткування 

для сімейних пар. Тим самим мета, яку переслідував законодавець і яка 

полягала в утриманні заміжньої жінки від самостійної трудової діяльності і 

направленні її зусиль на турботу про будинок і господарство, була визнана 

судом дискримінуючою [193, с. 121]. Підставою для визнання оподаткування 

неконституційним було саме питання дискримінації жінок та можливість 
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направлення їх зусиль на домашню роботу. В той же час, надання грошової 

компенсації за час перебування у відпустці по догляду за дитиною є 

додатковим стимулом для зосередження діяльності жінки на домашніх 

обов’язках. Можемо припустити, що відповідна зміна в розумінні 

дискримінації була досягнута лише в останні роки, коли роботу 

домогосподарок визнали на рівні професії. Це дозволяє зробити висновок 

стосовно реалізації ними трудової функції в межах згаданої відпустки по 

догляду за дитиною. 

Відзначимо, що національним законодавством передбачене подібне 

право для чоловіків та близьких родичів, зокрема абзацами 3 та 4 статті 20 

Закону України «Про відпустки» [102]. Отже, можемо констатувати, що 

українське законодавство відповідає світовим тенденціям щодо встановлення 

рівності між чоловіками та жінками. Разом з тим, вищенаведена норма 

містить досить важливий недолік, оскільки надає право чоловікам на 

відпустку по догляду за дитиною лише у випадку виходу матері на роботу до 

закінчення відповідної відпустки у неї. Таким чином, обмежується право на 

відпустку по догляду за дитиною у випадку, коли мати взагалі не 

використала своє право на відповідну відпустку. Враховуючи наведене, 

вважаємо за необхідне викласти абзац 4 статті 20 Закону України «Про 

відпустки» у наступній редакції: 

«Особам, зазначеним у частині третій статті 18 цього Закону (крім 

осіб, які усиновили чи взяли дитину під опіку у встановленому 

законодавством порядку, прийомних батьків і батьків-вихователів), 

відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) матері 

дитини про те, що вона здійснює трудову діяльність за основним місцем 

роботи до моменту досягнення дитиною трирічного віку». 

Л.В. Котова, досліджуючи зарубіжний досвід регулювання праці жінок, 

встановила, що у США більшість актів щодо спеціальної охорони жіночої 

праці визнано судами як такі, що суперечать законам про заборону 
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дискримінації за ознакою статі [189, с. 492]. У судовій практиці Верховного 

Суду США наголошується, що нерівний підхід ніколи не може бути 

виправданий захистом особи, яка дискримінується від неї ж самої [148, 

c. 118]. Отже, навіть позитивна дискримінація, яка направлена на захист 

жінок і пов’язується із окремими їх фізіологічними особливостями, не може 

вважатись правомірною у США.  

У цьому сенсі можна говорити про наявність певних труднощів, 

пов’язаних із так званою «компенсаційною дискримінацією». Мова в даному 

випадку йде про свідому диференціацію підходу до громадян з метою 

вирівнювання їх шансів, що виник у результаті відставання в «точці старту». 

У Верховному Суді США, наприклад, рішення у подібних справах 

розглядаються як дискусійні, а самі компенсаційні дії розцінюються як 

«дискримінація в ім’я боротьби з дискримінацією» [194, с. 96]. Аргументом 

для виправдання компенсаційних дій у ряді випадків є вирівнювання 

історичної несправедливості щодо жінок. Проте «компенсаційна 

дискримінація» – це інструмент, що викликає численні заперечення, у першу 

чергу, через довільність використовуваних критеріїв. 

Е. Кіс пропонує гендерноорієнтовану політику та законодавство, які 

забезпечують особливі потреби жінок, розглядати як «комплекс проблем, що 

потребують спеціального тлумачення». «Законодавство, що захищає вагітних 

жінок від втрати робочого місця, – зазначає дослідниця, – краще розуміти не 

як спеціальний привілей для вагітних, що відповідало б постанові 

Верховного Cуду США, винесеній 1987 року, а як засіб гарантування того, 

що жінки, як і чоловіки, можуть «мати сім’ю, не втрачаючи роботи» [195, 

с. 59]. Враховуючи дану позицію, слід констатувати той факт, що в США 

критерії позитивної дискримінації є досить розмитими, а окремі права, 

закріплені за жінками, які пов’язані із пологами та материнством, не можуть 

вважатись дискримінаційними, оскільки їх наявність забезпечує реалізацію 

жінками права на використання свого трудового потенціалу. 
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Цікавим є також підхід Верховного суду США, який, встановлюючи 

рівність жінки і чоловіка, визнав дискримінаційними норми щодо окремих 

заборон для чоловіків. Зокрема Суд визнав неконституційною норму права, 

що виключає для чоловіків можливість відвідування школи медсестер [196, 

р. с. 20-21]. Ця перевага жінок підтверджувала стереотип, згідно з яким 

догляд за хворими людьми – це виключно прерогатива жінок, а не чоловіків. 

Специфічні приписи, спрямовані на захист найманих працівниць, можуть 

містити в собі небезпеку підтвердження того упередження, що жінки 

слабкіші чоловіків і тому вимагають абсолютно особливого захисту [197, 

с. 120]. Таким чином, для нівелювання дискримінації жінок можуть бути 

скасовані окремі заборони, встановлені для чоловіків, якщо такі заборони 

дискредитують образ жінки як особи, не рівної чоловікові. Вважаємо такий 

підхід досить цікавим з наукової точки зору, оскільки він дозволяє в аспекті 

забезпечення рівності жінок переосмислити не лише надані їм права чи 

встановлені заборони, але й провести подібний аналіз щодо чоловіків та 

правового регулювання їх діяльності на предмет можливої дискримінації 

іншої статі. 

У країнах Скандинавії чинне законодавство також характеризується 

майже повного відсутністю спеціальних норм з охорони праці жінок. У свою 

чергу, Великобританія, Іспанія та деякі інші країни Європи взагалі 

денонсували статті щодо охорони праці жінок, як такі, що не відповідають 

сучасним умовам та мають дискримінаційний характер [189, с. 492; 198, 

с. 336]. Даний підхід відповідних країн повністю нівелює проблему 

нерівності чоловіків та жінок у сфері реалізації трудових прав. Проте в 

даному випадку відсутня узгодженість правового регулювання із 

особливостями фізіології жінки, яка безпосередньо перебуває в стані 

вагітності та переживає період відновлення після пологів. За цих обставин її 

фізіологічний стан не дозволяє в повній мірі виконувати трудові обов’язки, у 

свю чергу, їх виконання може позначитись на здоров’ї дитини. Вважаємо, що 

надання окремих гарантій саме на цей період є належним та необхідним, 
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оскільки, незважаючи на необхідність забезпечення рівності між чоловіками 

та жінками, держава зобов’язана здійснювати охорону здоров’я 

новонародженої дитини. 

А.І. Мотрич констатує факт наявності кардинально різних підходів до 

регулювання праці жінок у різних країнах. Одна частина притримується 

політики захисту жінок та надання їм особливих прав, інша – надає їм рівні 

права з чоловіками у всіх сферах. Остання тенденція прослідковується у 

найбільш розвинутих країнах світу. Хоча Україною й взято курс на 

європеїзацію законодавства, розвиток громадянського суспільства, але до 

таких кардинальних змін сучасне українське суспільство ще не готове [21, 

c. 25]. Цілком погоджуємось із вченим, оскільки в Україні шляхом наданням 

додаткових гарантій жінкам реалізовується соціальна функція, спрямована  

на подолання демографічної кризи. Окрім того, враховуючи нестабільний 

економічний стан, вважаємо надання гарантій виправданим з метою 

створення додаткових стимулів до застосування репродуктивної функції.  

Щодо третьої міжнародної тенденції до зменшення кількості заборон 

та позитивної дискримінації, в межах якої скасовуються наявні заборони та 

гарантії, вважаємо, що на даному етапі розвитку суспільних відносин в 

економічній сфері та у сфері трудових відносин широке запровадження 

механізмів даної тенденції не є доцільним в Україні. Це пояснюється тим, 

що, з одного боку, суспільство за сучасних умов не готове до подібного 

реформування, з іншого боку, надаючи гарантії жінкам у сфері трудових 

відносин, держава здійснює ряд важливих соціальних функцій, зокрема щодо 

стимулювання населення до подолання демографічної кризи. Разом з тим, 

зважаючи на необхідність дотримання принципу рівності між чоловіками та 

жінками, вважаємо за можливе переглянути наявні гарантії, які не пов’язані 

безпосередньо з фізіологічними особливостями жіночого організму та 

репродуктивною функцією, у сенсі їх скасування. 

Таким чином, доходимо висновку, що постійне удосконалення 

суспільних відносин у сфері праці жінок є підставою для безперервного 
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розвитку правового регулювання у даній сфері, векторами якого на 

міжнародному рівні і є тенденції. Отже, сучасний стан вітчизняного 

правового  регулювання праці жінок вимагає детального аналізу наявних 

міжнародних тенденцій розвитку в даній сфері з метою його удосконалення 

та приведення у відповідність із сучасним станом суспільних відносин у 

сфері праці жінок та потребами суб’єктів даних правовідносин. 

Враховуючи важливість питання правового регулювання праці жінок, 

необхідно, на наше переконання, продовжити проведення досліджень 

міжнародних тенденцій розвитку в даній сфері, з метою дієвого 

удосконалення вітчизняного законодавства і забезпечення належного захисту 

прав та інтересів жінок у сфері виконання ними трудової функції. 

 

 

Висновки до розділу 3 

1. Резюмовано, що у сфері міжнародного регулювання праці жінок 

прослідковується три основні тенденції розвитку: 

1) глобалізаційна тенденція, яка полягає у створенні єдиного 

правового поля з уніфікованими правилами в частині правового регулювання 

праці жінок, встановленні єдиних стандартів праці жінок, зокрема шляхом 

надання достатнього та необхідного набору додаткових прав та гарантій 

працюючим жінкам, вагітним жінкам, а також жінкам-матерям, який буде 

відповідати сучасному рівню розвитку суспільних відносин та інтересам як 

жінки, так і роботодавця; 

2) тенденція до забезпечення гідної праці жінок, зміст якої полягає у 

забезпеченні можливості здійснення жінками продуктивної діяльності, 

здатної забезпечити їм справедливу винагороду за працю, безпеку на 

робочому місці, соціальний захист, перспективи особистісного росту, участь 

в ухваленні важливих управлінських рішень та гендерну рівність;  

3) тенденція до зменшення кількості заборон та позитивної 

дискримінації з метою забезпечення рівності між чоловіками та жінками, а 
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також надання можливості жінкам у повній мірі реалізувати свій 

економічний потенціал без обмежень у сфері вибору видів та форм професій 

і зайнятості, в межах якої переглядаються наявні заборони та гарантії, надані 

законодавством жінкам. 

2. Відзначено, що абзац 1 статті 175 Кодексу законів про працю 

України може бути викладено у наступній редакції: «Залучення жінок до 

роботи у нічний час допускається за їх письмовою згодою, за винятком тих 

галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю 

і дозволяється як тимчасовий захід». 

3. Запропоновано абзац 8 статті 179 Кодексу законів про працю 

України викласти у наступній редакції: «За бажанням жінки або осіб, 

зазначених у частині сьомій цієї статті, у період перебування їх у відпустці 

по догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного 

робочого часу чи вдома або здійснювати підприємницьку діяльність як 

самозайнята особа». 

4. Запропоновано викласти абзац 4 статті 20 Закону України «Про 

відпустки» у наступній редакції: «Особам, зазначеним у частині третій статті 

18 цього Закону (крім осіб, які усиновили чи взяли дитину під опіку у 

встановленому законодавством порядку, прийомних батьків і батьків-

вихователів), відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) матері 

дитини про те, що вона здійснює трудову діяльність за основним місцем 

роботи до моменту досягнення дитиною трирічного віку». 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що отримало вияв у запропонованих пропозиціях щодо 

удосконалення правового регулювання праці жінок в Україні. 

1. Правове регулювання праці жінок – це здійснення державою за 

допомогою норм права та інших способів правового регулювання впливу на 

суспільні відносини, які виникають, змінюються, розвиваються, 

припиняються під час реалізації жінками свого конституційного права на 

працю, що вимагає фізичного або розумового втручання особи жіночої статі 

для створення, зміни, збереження певних благ суспільства, за що така особа 

отримує винагороду, яка забезпечує її матеріальне або духовне 

благополуччя і є засобом для існування. 

2. Загальними ознаками правового регулювання праці жінок є: 

1) відповідність принципам; 2) диференційованість; 3) публічно-приватний 

характер. До спеціальних ознак правового регулювання праці жінок належать 

такі: 1) соціофізіологічний вплив;  2) правова привілейованість; 3) гендерна 

стереотипізація. 

3. Перший етап періоду становлення правового регулювання праці 

жінок (з початку ХІХ ст. до 1921 року) характеризується наступними 

особливостями: 1) залежністю від політичної волі; 2) науковістю; 

3) відсутністю гарантій; 4) порушенням принципу рівності права на працю. 

Другому етапу правового регулювання праці жінок (1921–1953 рр.) 

притаманні такі ознаки: 1) імперативність; 2) централізованість; 

3) декларативність; 4) низький рівень юридичної техніки. Третій етап 

правового регулювання праці жінок на території нинішньої України (1953–

1991 рр.) вирізняється такими рисами: 1) прогресивністю; 

2) розбалансованістю; 3) етакратичністю. Четвертому етапу правового 

регулювання праці жінок за незалежної України (триває з 1991 року) властиві 

наступні ознаки: 1) трансформаційність; 2) безструктурність; 3) застарілість 

економічно-правових гарантій; 4) дисбаланс правових методів. 
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4. Правові гарантії для жінок при укладенні трудового договору: 

1) право жінок на недопустимість дискримінації під час прийняття на роботу; 

2) право жінок на недопустимість необґрунтованої відмови від прийняття на 

роботу; 3) право жінок на інформацію та поінформованість про умови праці; 

4) право жінок на безпечні умови праці та підвищену охорону праці; 5) право 

жінок на встановлення робочого графіка, який би вони могли суміщати з 

сімейним життям та особистими потребами. 

5. До правових гарантій для жінок при припиненні трудового договору 

належать наступні: 1) заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей; 2) право вагітних жінок і жінок, які мають дітей, на працевлаштування 

у разі повної ліквідації підприємства, установи, організації; 3) право певної 

категорії жінок на перевагу в залишенні на роботі у разі змін в організації 

виробництва і праці. 

6. Спеціальними правовими гарантіями при забезпеченні умов праці 

жінок є такі: 1) правові гарантії щодо забезпечення умов праці жінок, що 

реалізуються суб’єктами трудових відносин: заборона нічної праці; заборона 

важких та шкідливих робіт; рівність в оплаті праці; 2) правові гарантії щодо 

забезпечення умов праці жінок, що реалізуються суб’єктами пов’язаних із 

трудовими відносин: діяльність органів публічної влади стосовно створення 

умов праці жінок, нагляду та контролю за діяльністю за суб’єктами трудових 

відносин; юридична відповідальність за порушення законодавства щодо 

забезпечення умов праці жінок. 

7. Спеціальні правові гарантії охорони праці вагітних жінок та жінок у 

період їх материнства: 1) спеціальні гарантії охорони праці при прийнятті 

на роботу вагітних жінок та жінок у період їх материнства (заборона 

відмови у прийняті на роботу); 2) спеціальні гарантії охорони праці при 

здійсненні трудових обов’язків вагітними жінками та жінками у період їх 

материнства: право на відпустки; право на особливі умови праці; 3) 

спеціальні гарантії охорони праці при припиненні трудових відносин з 
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вагітними жінками та жінками у період їх материнства (заборона та 

особливий порядок звільнення). 

8. З метою зменшення наданих жінкам гарантій та надання їх частині 

диспозитивного характеру запропоновано внести наступні зміни до Кодексу 

законів про працю України: 

абзаци 1 та 2 статті 174 викласти у наступній редакції: 

«Забороняється застосування праці вагітних жінок і жінок, що мають 

дітей віком до трьох років, 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). Залучення інших жінок до відповідних видів робіт 

забороняється без їхньої згоди. 

Забороняється також залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей 

віком до трьох років, до підіймання і переміщення речей, маса яких 

перевищує встановлені для них граничні норми. Залучення інших жінок до 

відповідних видів робіт забороняється без їхньої згоди». 

9. На основі досвіду Франції запропоновано абзац 1 статті 175 

Кодексу законів про працю України викласти у наступній редакції: 

«Залучення жінок до роботи у нічний час допускається за їх 

письмовою згодою, за винятком тих галузей народного господарства, де 

це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий 

захід». 

На основі досвіду Угорщини запропоновано абзац 8 статті 179 

Кодексу законів про працю України викласти у наступній редакції: 

«За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, 

у період перебування їх у відпустці по догляду за дитиною вони можуть 

працювати на умовах неповного робочого часу чи вдома або здійснювати 

підприємницьку діяльність як самозайняті особи». 
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Виходячи з досвіду Німеччини, надано пропозицію стосовно 

викладення абзацу 4 статті 20 Закону України «Про відпустки» у наступній 

редакції: 

«Особам, зазначеним у частині третій статті 18 цього Закону (крім 

осіб, які усиновили чи взяли дитину під опіку у встановленому 

законодавством порядку, прийомних батьків і батьків-вихователів), відпустка 

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на 

підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що 

вона здійснює трудову діяльність за основним місцем роботи до моменту 

досягнення дитиною трирічного віку». 
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