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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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 
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, 
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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». 

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 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; 
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− 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 
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); 
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2) розвиток правового регулювання праці жінок (1921–1953 рр.); 3) 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 
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-
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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. 

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), 
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«Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–28 
січня 2017 року), «Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод 
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 220 сторінок. Список 
використаних джерел складається із 198 найменувань і займає 21 сторінку. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 
та методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 
теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а також 
вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за 
темою дисертації. 

Розділ 1 «Теоретичні основи правового регулювання праці жінок» 
складається з двох підрозділів та присвячений визначенню правової природи 
праці жінок, його генезису, а також з’ясуванню специфіки сучасного стану та 
передумов формування правового регулювання на території нинішньої 
України. 

У підрозділі 1.1 «Поняття, сутність та ознаки правового 
регулювання праці жінок» встановлено, що «праця» – це складна, 
багатокомплексна 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. Метою правового 
регулювання праці жінок 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 сімейних, виборчих, 
економічних прав жінки. 

Зауважено, 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. 
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Зазначено, що спеціалізованість як особливість правового регулювання 
прийняття жінки на роботу проявляється у тому, що найбільш детально 
регулюється лише прийняття на роботу жінок із дітьми та їх соціальне 
забезпечення. Метою законодавця був захист прав та свобод таких жінок, 
внаслідок чого сформувався певний дисбаланс. 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 щодо 
виховання наступного покоління. 

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 одним із найбільших, 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 простіше застосувати в порівнянні із контролем уже за самою 
трудовою діяльністю. 

Констатовано, що приватний характер правового регулювання дозволяє 
гнучко вирішувати 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. 

У підрозділі 1.2 «Генезис правового регулювання праці жінок на 
українських землях та його сучасний стан» встановлено, що за першого етапу 
становлення праці жінок (з початку ХІХ ст. до 1921 року) воно 
розповсюджувалось найперше на державну службу, особливо в тих сферах, до 
виконання обов’язків в яких чоловіки проявляли менше зацікавленості 
(телеграфна діяльність, діяльність у сфері медичної допомоги тощо). Разом з 
тим, офіційне визнання можливості праці жінок дозволило зробити це явище 
більш масовим, що не могло не позначитись на економічному та соціальному 
стані. Оскільки бажаючих працювати була велика кількість, то згодом були 
визначені вікові цензи, обмеження щодо шлюбів та заробітної плати. Як 
наслідок, сукупність даних факторів призвела до регресного правового 
регулювання в даній сфері. 

Саме від політичної волі залежала 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 для конкретних суб’єктів. 
Єдиним позитивним моментом, що відіграє ключову роль, є виділення питання 
праці жінок як одного із питань загальнодержавного рівня, що потребує 
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правової регуляції. Відповідно, відбулось фактичне визнання існуючих 
трудових відносин із жінками. 

Другий етап правового регулювання праці жінок на території нинішньої 
України (1921–1953 рр.) характеризується тим, що розвиток був спрямований 
на становлення рівності реалізації прав та свобод жінок і чоловіків, особливо в 
сфері трудового права, фактично ж відбувалось ігнорування прав як чоловіків, 
так і жінок. Головною особливістю даного періоду був дисонанс між 
проголошеними нормами та існуючими суспільними відносинами. Хоча й 
були встановлені мінімальні стандарти охорони праці жінок, їх захисту, проте 
через відсутність єдиної системи правового регулювання їх часто неможливо 
було реалізувати, вони могли суперечити правовим нормам у сімейній сфері, 
що у сукупності призвело до безрезультатності законодавства. 

За третього етапу правового регулювання праці жінок (1953–1991 рр.) 
відбулось часткове відновлення дотримання принципів права щодо особливого 
статусу працюючої жінки-матері. Це проявилося у зменшенні робочого дня, 
наданні соціального забезпечення, часу для відпочинку. Разом з тим, 
встановлено стабільні правові норми, які не змінювалися залежно від зміни 
політичної волі, що, безумовно, було позитивним моментом. Також 
прогресивність розкривається і через встановлення правових механізмів 
захисту права жінки на працю, які реалізовувались за допомогою як 
економічних та соціальних заходів, так й підвищення стандартів охорони 
праці. Відбувалось не встановлення рівності та свободи вибору, а сегрегація 
прав жінок, особливо в межах права на працю із різними видами діяльності. 

Підсумовано, що останній (сучасний) період розвитку правового 
регулювання праці жінки розпочався у 1991 році із розпадом СРСР та 
утворенням незалежної держави України. Виділення саме нового періоду 
правового регулювання пов’язано із встановленням нових суспільних 
цінностей щодо ролі жінки, її прав та свобод, а також методів та засобів 
правового регулювання. Серед позитивних моментів – запровадження винятків 
щодо непрофільних видів робіт для жінок на виробництві із шкідливими 
умовами праці. На сьогодні поширюється 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 значенні, обмеження є виправданими та доцільними. 

Розділ 2 «Спеціальні правові гарантії праці жінок в Україні» 
складається з трьох підрозділів та присвячений аналізу різних груп 
спеціальних правових гарантій, а саме гарантій для жінок при укладенні, зміні 
та припиненні трудового договору, гарантій при забезпеченні умов праці 
жінок, а також гарантій охорони праці вагітних жінок та жінок у період їх 
материнства. 

У підрозділі 2.1 «Спеціальні правові гарантії для жінок при укладенні, 
зміні та припиненні трудового договору» наголошено, що держава на 
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законодавчому рівні робить все, щоб забезпечити право жінок на захист від 
необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу. Однак, як свідчить практика, 
серед причин відмов у працевлаштуванні з боку роботодавця значна частка 
жінок вказує на невідому для них причину, 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 сприятиме законодавча 
ініціатива стосовно впровадження в чинний закон визначення понять 
«обґрунтована відмова у прийнятті на роботу» та «необґрунтована відмова у 
прийнятті на роботу». 

Зазначено, що законодавство не визначає, де саме жінка має право 
працювати на умовах неповного робочого часу – на підприємстві, з яким вона 
перебуває у трудових відносинах, чи 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. 

У зв’язку з прогресом суспільства та технологій все більше у жінок 
виникає можливість здійснювати роботу дистанційно, а тому популярності 
набуває серед жінок, які поєднують роботу з материнством, альтернативний 
варіант зайнятості. Альтернативними варіантами зайнятості є нетрадиційні, 
нетипові форми трудової діяльності, які полягають у гнучкому графіку та 
можуть здійснюватися на відстані (робоче місце знаходиться на дому, а 
працівниця на конкретному підприємстві не перебуває постійно). 

У підрозділі 2.2 «Спеціальні правові гарантії при забезпеченні умов праці 
жінок» обґрунтовано, 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 й оплати згідно із визначеними тарифами, що не можуть бути нижчі, 
ніж оплата за роботу вдень. Важливо розуміти, що, оскільки й досі не 
встановлено на підзаконному рівні точного переліку, існує прогалина, яку 
можливо заповнити за рахунок зміни законодавчого підходу до розуміння 
сутності нічної праці жінки. Сутність правової гарантії щодо нічної праці 
жінок полягає в охороні праці в нічний час, створенні умов праці, які б не 
загрожували життю й здоров’ю. 

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, були гнучкими та постійно трансформувались відповідно до 
сучасних умов та технологій. 

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 
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за допомогою комплексного механізму правового забезпечення, що включає й 
використання інших правових гарантій задля правового впливу на виконання 
роботодавцем даної вимоги. Слід наголосити й на тому, що використання 
терміна «справедлива оплата праці» можливе лише в якості принципу. Для 
розкриття на практичному рівні досліджуваної правової гарантії необхідним є 
створення спеціального технічного законодавства, яке б могло змінюватись 
швидко згідно з економічною ситуацією та визначати дієві методи визначення 
оплати відповідно до виконаної роботи. 

У підрозділі 2.3 «Спеціальні правові гарантії охорони праці вагітних 
жінок та жінок у період їх материнства» встановлено, 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. Саме 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 
використанням місць для жінок-матерів, а також й вирішити питання щодо 
вибору на посаду серед осіб, що включенні до переліку. 

Аргументовано, 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 (незаміжніми жінками, чоловіками). Саме тому до механізму 
правової реалізації даної гарантії як окремі його елементи повинні включатись 
не лише правові методи трудового права, але й гендерного права (для зміни 
стереотипів щодо типової роботи для чоловіка та жінки), а також сімейного 
права щодо розподілу обов’язків у сім’ї. При цьому повинен 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 і для матері. 

Проблема національного законодавства полягає у занадто великому 
масиві кількості відпусток без їх впорядкування. 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. 

Констатовано, що правова гарантія щодо заборони звільнення даних 
жінок є однією із небагатьох, що й досі є актуальними саме 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. Такі гарантії допоможуть 
збільшити обсяг охорони права на працю вагітної жінки або жінки у період її 
материнства. 

Розділ 3 «Удосконалення правового регулювання праці жінок в 
Україні» складається із двох підрозділів та присвячений дослідженню 
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проблем, прогалин та недоліків правового регулювання праці жінок, а також 
шляхам їх вирішення, в тому числі на основі запозичення позитивного 
зарубіжного досвіду у наведеній сфері. 

У підрозділі 3.1 «Проблеми правового регулювання праці жінок за 
законодавством України та шляхи їх вирішення» акцентовано увагу на тому, 
що саме обов’язкова необхідність надання пільг є причиною можливої відмови 
у працевлаштуванні жінок. Тому зменшення їх кількості та надання 
диспозитивного їм характеру вважається ефективним методом боротьби із 
даним явищем. При цьому жінка зможе самостійно обирати необхідність 
застосування нею окремих гарантій, що забезпечить їй, з однієї сторони, 
високий рівень захищеності, а з іншої – можливість бути більш 
конкурентоздатною на ринку праці. 

Наголошено на необхідності надання найбільшого захисту жінці від 
негативного впливу ризиків на виробництві в період її життя, який 
найпридатніший 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 необхідно забезпечити підтримання високого рівня здоров’я 
жінки в період найбільш оптимального віку для здійснення важливої 
соціальної функції жінки – репродуктивної. Тому з боку держави жінки 
отримають 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 щодо їх застосування. 

Відзначено, що встановлення переліку професій, на які необхідно брати 
переважно жінок, суперечить принципам рівності статей. Це може призвести 
до спротиву проти диференціації статей за їхніми можливостями до здійснення 
трудової функції. Окрім того, встановлення квот для роботи жінок на 
підприємстві не є ефективним у довгостроковій перспективі, оскільки знижує 
конкуренцію, що ставить під сумнів постійне підвищення ділових та 
професійних навичок серед жінок. 

Вказано, що у частині проблем правового регулювання праці жінок 
вбачається недостатність інформаційної політики з боку держави, яка була б 
направлена на реформування наявних стереотипів, з метою надання жінкам 
можливості вільно обирати сферу діяльності. З правової точки зору, жінки 
відповідних обмежень, крім ряду робіт, наприклад, робіт із шкідливими 
умовами, не мають. Однак необхідним є запровадження на законодавчому 
рівні програм боротьби із дискримінацією жінок на рівні традицій та 
стереотипів. 

Запропоновано 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 
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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». 

У підрозділі 3.2 «Сучасні міжнародні тенденції правового регулювання 
праці жінок та шляхи їх запровадження в законодавство України» визначено, 
що глобалізаційна тенденція розвитку правового регулювання праці жінок на 
території України може здійснюватися шляхом імплементації міжнародно-
правових норм у вітчизняне законодавство. Використання успішного 
іноземного досвіду, який став підставою для формування міжнародно-
правових норм у сфері трудових відносин, надасть можливості для найбільш 
належного та якісного захисту трудових прав жінок в Україні. 

Визначено, 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 
навички, але і з належністю застосування наданих їм як законодавчих гарантій 
щодо загальних трудових прав, так і специфічних гарантій, пов’язаних із 
материнством. Зокрема 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 для догляду за дитиною, також є складовою 
гідної праці жінки. 

Підкреслено, що корисним для врахування українським законодавцем є 
досвід Німеччини, де замість звуження жінкам ряду прав та гарантій, вони 
надали аналогічні гарантії чоловікам, які є батьками. Таким чином, в 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. 

Досліджено, що в США критерії позитивної дискримінації є досить 
розмитими, а також той факт, що окремі права, закріплені за жінками, які 
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пов’язані із пологами та материнством, не можуть вважатись 
дискримінаційними, оскільки їх наявність забезпечує реалізацію жінками 
права на реалізацію трудового потенціалу. 

Щодо зменшення кількості заборон та позитивної дискримінації як 
міжнародної тенденції, в межах якої скасовуються наявні заборони та гарантії, 
автором резюмовано, що на даному етапі розвитку суспільних відносин в 
економічній сфері та у сфері трудових відносин широке запровадження 
механізмів реалізації даної тенденції не є доцільним в Україні. З одного боку, 
суспільство за сучасних умов не готове до подібного реформування, з іншого – 
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, зазначимо, що 
вважається за можливе переглянути наявні гарантії надані жінкам, які не 
пов’язані безпосередньо з фізіологічними особливостями жіночого організму 
та репродуктивною функцією, стосовно можливості їх скасування. 

 
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 
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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. 

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 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. 
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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». 

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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АНОТАЦІЯ 

 
Тісецька А.А. Правове регулювання праці жінок за законодавством 

України. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. − 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 
освіти і науки України. – 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. 

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. 
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Виявлено проблеми правового регулювання праці жінок за 
законодавством України та запропоновано шляхи їх вирішення. 
Проаналізовано сучасні міжнародні тенденції правового регулювання праці 
жінок та надано пропозиції щодо їх запровадження у національне трудове 
законодавство. 

Ключові слова: правове регулювання, трудові відносини, праця жінок, 
працівник, законодавство у сфері праці, гендерна рівність, трудові права, 
принцип рівності. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Тисецкая А.А. Правовое регулирование труда женщин по 

законодательству Украины. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 
обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 
проблематики правового регулирования труда женщин по законодательству 
Украины. В работе выяснена сущность правового регулирования труда 
женщин, раскрыто его понятие и охарактеризованы признаки. Исследованы 
предпосылки зарождения и генезис правового регулирования труда женщин на 
украинских землях. 

Обосновано, что правовое регулирование труда женщин – это 
осуществляемое государством с помощью норм права и других способов 
правового регулирования воздействие на общественные отношения, которые 
возникают, изменяются, развиваются, прекращаются при реализации 
женщинами своего конституционного права на труд, требующий физического 
или умственного вмешательства лица женского пола для создания, изменения, 
сохранения определенных благ общества, за что такое лицо получает 
вознаграждение, обеспечивающее его материальное или духовное 
благополучие и являющееся средством к существованию. 

Отмечено, что сущность правового регулирования труда женщин 
раскрывается в сочетании нескольких сторон: 1) правового регулирования 
принятия женщины на работу в зависимости от ее семейного положения; 
2) правового регулирования осуществления женщиной трудовых обязанностей 
в зависимости от семейного положения; 3) правового регулирования 
прекращения трудовых отношений с женщиной в зависимости от семейного 
положения. 

Осуществлена классификация специальных правовых гарантий для 
женщин при заключении, изменении и прекращении трудового договора. 
Проанализировано содержание специальных правовых гарантий обеспечения 
условий труда женщин. Выделены специальные правовые гарантии охраны 
труда беременных женщин и женщин в период их материнства. 
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Выделен перечень правовых гарантий для женщин при заключении 
трудового договора: 1) право женщин на недопустимость дискриминации при 
приеме на работу; 2) право женщин на недопустимость необоснованного 
отказа от приема на работу; 3) право женщин на информацию и 
осведомленность об условиях труда; 4) право женщин на безопасные условия 
труда и повышенную охрану труда; 5) право женщин на установление 
рабочего графика, который они могли бы совмещать с семейной жизнью и 
личными потребностями. 

Выявлены проблемы правового регулирования труда женщин по 
законодательству Украины и предложены пути их решения. 
Проанализированы современные международные тенденции правового 
регулирования труда женщин и предоставлены предложения относительно 
путей их внедрения в национальное трудовое законодательство. 

Осуществлена классификация проблем правового регулирования труда 
женщин по критерию характера проявления дискриминации: 1) позитивно-
дискриминационные проблемы, связанные с наличием у женщин большого 
круга прав и гарантий по сравнению с мужчинами, предоставленных им в 
связи с физиологическими особенностями для обеспечения равенства между 
полами. К данной группе отнесены проблемы избыточности предоставленных 
женщинам правовых гарантий в сфере трудовых отношений, а также 
обязательность предоставленных гарантий; 2) негативно-дискриминационные 
проблемы, связанные с проявлениями необоснованного, произвольного и 
предвзятого отношения к женщинам, что приводит к нарушению их прав. 
Данную группу составляет проблема недооценки женского труда и отсутствия 
эквивалентной оплаты по сравнению с мужчинами, а также проблема 
отсутствия внедренной меры ответственности за дискриминационные 
действия. 

Ключевые слова: правовое регулирование, трудовые отношения, труд 
женщин, работник, законодательство в сфере труда, гендерное равенство, 
трудовые права, принцип равенства. 

 
ANNOTATION 

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

Ukraine. – The manuscript. 
The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labor law; social security law. – Taras Shevchenko National University 
of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 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. 
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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. 

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. 

Key words: legal regulation, labor relations, women’s labor, employee, labor 
legislation, gender equality, labor rights, equality principle. 
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