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1. Загальні положення 
 

Одним з основних соціально-економічних прав, закріплених в 

міжнародно-правових актах та Конституції України, є право на працю. 

 У статті 23 Загальної декларації прав людини, прийнятій і проголошеній 

резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року, 

закріплено, що кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на 

справедливі і сприятливі умови праці, на захист від безробіття, на рівну оплату 

за рівну працю, на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне 

людини існування  для неї самої та її сім’ї. В статті 6 Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні та культурні права, прийнятого Генеральною Асамблеєю 

ООН 16 грудня 1966 року та ратифікованого Указом Президії Верховної Ради 

Української РСР від 19.10.1973 № 2148-VIII, зазначається, що держава визнає 

право на працю, яке включає право кожної людини на отримання можливості 

заробляти собі на життя працею, яку вільно вибирає або на яку вона вільно 

погоджується. Дані положення були закріплені і в статті 43 Конституції 

України, а саме, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти 

собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 

Стаття 24 Конституції України та ст. 2¹ Кодексу законів про працю 

України (із змінами) (далі – КЗпП) визначають, що всі громадяни рівні в 

трудових правах, незалежно від політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, гендерної ідентичності, етнічного та соціального походження,сімейного 

та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, не 

пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання. Суттю вказаних 

норм є рівні можливості у виборі професій. Рівність прав жінки і чоловіка 

забезпечується: надаванням жінкам рівних з чоловіками можливостей у 

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

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

пенсійних пільг; створення 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.  

Законодавство України про працю, враховуючи фізіологічні особливості 

жіночого організму, інтереси охорони материнства і дитинства, соціальну роль 

дітонародження, яку виконує жінка в суспільстві, встановлює додаткові 

спеціальні пільги і гарантії для працюючих жінок.   

  

2. Певні особливості праці жінок 
 

 Виходячи з основних положень статті 21 КЗпП жінка, як працівник, має 

право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом 

укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох 

підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене 

законодавством, колективним договором або угодою сторін. Особливою 

формою трудового договору є контракт. 
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 Із змісту статті 29 КЗпП 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 проінформувати 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: професійні особливості праці; наявність 

або відсутність робіт, що виконуються в обстановці, яка несприятливо впливає 

на здоров’я тощо. Крім цієї інформації, працівниці мають бути повідомлені про 

технічні фактори здорових та безпечних умов праці. 

На практиці, влаштовуючись на роботу, жінка не завжди знає наскільки 

шкідливі або важкі  умови конкретної роботи, тому закон допомагає жінці 

уникнути важких і шкідливих для її організму умов праці.  Відповідно до статті 

174 КЗпП забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на 

роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних 

роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по 

санітарному та побутовому обслуговуванню). Забороняється також залучення 

жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для 

них граничні норми. Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, 

а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками 

затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони праці. 

 Зокрема, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 

1993 року № 256, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.1994  за 

№ 51/260, затверджено Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок. 

В даному Переліку вказані певні роботи пов’язані з: металообробробкою 

(наприклад: вагранник, котельник); геологорозвідувальними та 

топографогеодезичними роботами; гірничими роботами; бурінням свердловин; 

видобутком нафти та газу; чорною металургією; кольоровою металургією тощо.  

 Зазначений Перелік складається з двох розділів. На роботах, зазначених у  

розділі 1, застосування праці жінок забороняється. На роботах, зазначених у 

розділі 2, праця жінок може використовуватися до спеціальної заборони. Такі 

заборони можуть бути встановлені наказами Міністерства охорони здоров’я 
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України у процесі створення в державі необхідних для цього економічних і 

технічних умов. 

 Заборонено також використовувати працю жінок на підземних роботах, 

однак на деяких видах підземних робіт працю жінок застосовувати можливо, 

зокрема на нефізичних роботах та роботах із санітарного і побутового 

обслуговування. Зокрема, це посади і роботи: 

керівні та не пов’язані із застосуванням фізичної праці; 

пов’язані із санітарним та побутовим обслуговуванням; 

пов’язані з необхідністю час від часу спускатися в підземні частини 

підприємства для виконання нефізичних робіт.    

 Окрім заборони застосування праці жінок на важких роботах та роботах з 

шкідливими або небезпечними умовами праці, трудовим законодавством 

України передбачена і заборона залучення жінок до робіт, пов’язаних з 

підійманням і переміщенням важких речей, маса яких перевищує граничні 

норми. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками 

затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 

року № 241, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 22.12.1993 за № 

194. А саме: 
 
_________________________________________________________________________ 

          Характер робіт           *      Гранично допустима 

                                   *      вага вантажу, кг 

_________________________________________________________________________ 

Підіймання і переміщення вантажів 

при чергуванні з іншою роботою 

(до 2 разів на годину)                           10 

  

Підіймання і переміщення вантажів 

постійно протягом робочої зміни                   7 

  

Сумарна вага вантажу, який 

переміщується протягом кожної го- 

дини робочої зміни, не повинна пере- 

вищувати: 

     з робочої поверхні                        350  кг 

     з підлоги                                 175  кг 

_________________________________________________________________________ 
Примітки: 1. У вагу  вантажу, що переміщується, включається  вага тари і 

упаковки. 

          2. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене 

зусилля не повинно перевищувати 10 кг. 

          3. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвейєра стола, 

верстата, тощо згідно з ГОСТами 12.2.032-78 та 12.2.033-78. 

  

 Трудовим законодавством передбачається, що залучення жінок до робіт у 

нічний час не допускається. Відповідно до частини 3 статті 54 КЗпП нічним 

вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку. Так, статтею 175 КЗпП 

визначені обмеження праці жінок на роботах у нічний час, а саме, 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. Зазначені обмеження не поширюються на 

жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім'ї. 
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Частина 2 статті 175 КЗпП вказує, що Перелік галузей господарства і видів 

робіт із зазначенням максимальних термінів застосування праці жінок у нічний 

час затверджується Кабінетом Міністрів України, однак, зазначений Перелік в 

Україні на даний час не затверджений.  

Таким чином, маємо в наявності лише заборону відповідно до пункту 1 

частини 1 статті 55 та статті 176 КЗпП залучення до робіт у нічний час вагітних 

жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років. Законодавство зазначає, що 

вік «до трьох років» означає дію заборони на період, що включає день, коли 

дитині виповнюється три роки, а з наступного дня заборона вже не діє. 

 Оскільки зазначений Перелік на даний час не затверджений і 

законодавством інших положень не передбачено, тому виходимо із частини 2 

статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 № 

1906-IV (із змінами), яка визначає, якщо міжнародним договором України, який 

набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються 

правила міжнародного договору. Так, згідно зі статтею 11 Конвенції ООН про 

ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок, ратифікованої Президією 

Верховної Ради СРСР 19.12.1980 p., держави-учасниці вживають усіх 

відповідних заходів щодо ліквідації дискримінації по відношенню до жінок в 

області зайнятості з тим, щоб забезпечити рівні права чоловіків і жінок, зокрема 

право на однакові можливості під час прийняття на роботу, в тому числі 

застосування однакових критеріїв відбору під час прийняття на роботу, право 

на вільний вибір професії чи роду роботи, на просування по службі та гарантію 

зайнятості, а також на користування всіма пільгами і умовами роботи, тощо. 

Стаття 20 Європейської соціальної хартії (переглянутої), від 3 травня 1996 року, 

ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Європейської соціальної 

хартії (переглянутої)» від 14.09.2006 № 137-V (із змінами), передбачає право на 

рівні можливості та рівне ставлення у вирішенні питань щодо 

працевлаштування та професії без дискримінації за ознакою статі і зобов'язує 

вживати відповідних заходів для забезпечення його застосування або для 

сприяння його застосуванню у таких галузях: працевлаштування, захист вiд 

звільнення та професійна реінтеграція; професійна орiєнтацiя, підготовка, 

перепідготовка та переквалiфiкацiя; умови працевлаштування i праці, 

включаючи винагороду; професійний ріст, включаючи просування по службі. 

Враховуючи обов'язковість виконання норм міжнародних договорів, 

ратифікованих в установленому порядку, а також те, що Перелік галузей 

народного господарства, в яких допускається застосування праці жінок у 

нічний час, не затверджено, керуючись статтею 7 Закону України «Про 

колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII (із змінами), згідно з 

якою в колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін 

щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, 

зокрема, режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, то питання щодо залучення 

жінок до роботи в нічний час має бути врегульоване на підприємстві в 

колективному договорі. Отже, роботодавець має право за виробничої потреби 
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застосовувати працю жінок в нічний час, якщо колективним договором, який 

укладається між роботодавцем та профспілковою організацією, передбачено 

залучення жінок до роботи в нічний час, за винятками, передбаченими 

вищевказаною статтею 176 КЗпП. 

 

 Відповідно до статті 176 КЗпП також не допускається залучення до 

надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних 

жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років. 

Згідно статті 177 КЗпП жінки, які мають дітей віком від трьох до 

чотирнадцяти років* або дітей-інвалідів** не можуть залучатися до надурочних 

робіт або направлятися у відрядження без їх згоди. Жінка має такі пільги, коли 

вона має хоча б одну дитину вказаного віку або дитину – інваліда.  

 

Примітка: 

* - Дитина від трьох до чотирнадцяти років – це дитина від 3 до 14 

років (даний період починається після дня, коли дитині виповнилося три роки і 

закінчується в день, коли дитині виповнилося 14 років, включаючи даний день).  

        ** - Дитина – інвалід (поняття даного терміну зазначено в: 

- частині 1 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 

2402-III (із змінами) - це дитина зі стійким розладом функцій організму, 

спричиненим захворюванням, травмою або вродженими вадами 

розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її 

нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної 

допомоги і захисту; 

- частині 1 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 

06.10.2005 № 2961-IV (із змінами) – особа віком до 18 років (повноліття) 

зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім 

середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, 

внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею 

прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист. 

  

Основною умовою залучення до надурочних робіт та направлення до 

відрядження даних категорій осіб є наявність їх згоди. Статтею 65 КЗпП 

передбачено, що надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного 

працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. 

Власник або уповноважений ним орган повинен вести облік надурочних робіт 

кожного працівника. 

 

 Відповідно до вимог 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 
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нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не 

нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою. Однак,  у вказаних  

випадках 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. 

Вагітним жінкам також надаються пільги, які їй зобов’язаний надати 

власник або уповноважений ним орган за наявності відповідного медичного 

висновку із збереженням середньомісячного заробітку за попередньою 

роботою. А саме, у вигляді: 

зниження норм виробітку. Право на таку пільгу жінка має з дня подання 

медичного висновку, в котрому повинен бути зазначений відсоток зниження 

норм виробітку, якого вона потребує;  

зниження норм обслуговування. Це означає зниження вимог до 

інтенсивності праці жінки; 

переведення на іншу роботу, яка виключає вплив несприятливих 

виробничих факторів. Якщо  вагітна жінка працює на легкій роботі, пов’язаній 

з впливом несприятливих виробничих факторів, то вона може бути переведена 

на аналогічну роботу, не пов’язану з впливом таких факторів. У випадку, коли 

жінка працює на робочому місці, де немає несприятливих виробничих 

факторів, але відповідно до медичного висновку вона має бути переведена на 

легшу роботу, то власник зобов’язаний перевести її на таку роботу.       

 До вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до 

медичного висновку іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив 

несприятливих виробничих факторів (тобто якщо власник або уповноважений 

орган вчасно не вирішує або не може вирішити питання про переведення 

вагітної жінки на легшу роботу), то вона до переведення на таку роботу 

підлягає звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі 

пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства, установи, 

організації. Звільнення з роботи в даному випадку означає, що трудові 

відносини зберігаються, продовжується дія трудового договору, але жінка-

працівник тимчасово не зобов’язана виконувати роботу, обумовлену трудовим 

договором.     

 Жінкам, які мають дітей віком до трьох років, в разі неможливості 

виконання попередньої роботи переводяться на іншу роботу із збереженням 

середнього заробітку за попереднім місцем роботи до досягнення дитиною 

трьохрічного віку. Підставою для такого переведення можуть бути медичний 

висновок або інші об’єктивні дані, що свідчать  про неможливість виконання 

нею попередньої роботи.   

 Слід зазначити, що тому разі, коли заробіток вагітних жінок та жінок, які 

мають дітей до 3 років на легшій роботі вищий, ніж той який вони одержували 

до переведення, то їм виплачується фактичний заробіток. 
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 Трудовим законодавством для жінок встановлюються скорочена 

тривалість робочого часу (стаття 51 КЗпП) та неповний робочий час (стаття 56 

КЗпП).  

 Зокрема, частиною 4 статті 51 КЗпП передбачено, що скорочена 

тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на 

підприємствах і організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти 

років або дитину-інваліда. Варто враховувати, що скорочений робочий час 

може встановлюватися і для тих жінок, які мають хоча б одну дитину вказаного 

віку. Встановлення скороченої тривалості робочого часу не обов’язок 

підприємства організації, а його право.   

 В статті 56 КЗпП України передбачено, що на прохання вагітної жінки, 

жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда , в тому 

числі таку, яка знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим 

членом сім’ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений 

ним орган зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний 

робочий тиждень. Власник зобов’язаний встановити на прохання жінки 

робочий час тієї тривалості, про яку вона просить, також може бути 

встановлений або неповний робочий день, або неповний робочий тиждень, або 

неповний робочий день при неповному робочому тижні. Оплата праці 

проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. На 

практиці існує поняття не прийняття на роботу на умовах неповного робочого 

часу, а прийняття на «півставки», «чверть ставки». Стаття 56 КЗпП не обмежує 

права жінок на визначення тривалості неповного робочого часу. Робота на 

умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу 

трудових прав працівників. 

 Також трудове законодавство України передбачає пільги для вагітних 

жінок і жінок-матерів при прийнятті на роботу та звільненні з роботи. А саме, 

стаття 184 КЗпП забороняє 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. При відмові у прийнятті на роботу 

зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов'язані 

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

роботу може бути оскаржено у судовому порядку.  

Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних 

судах розглядаються спори про відмову у прийнятті на роботу вагітних жінок, 

жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-інваліда, а одиноких 

матерів (батьків) - при наявності дитини віком до чотирнадцяти років (пункт 3 

частини 2 статті 232 КЗпП).  

Частиною 3 статті 184 КЗпП  передбачається, що звільнення вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – у разі 

коли дитина потребує домашнього догляду згідно медичного висновку), 

одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або 

дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не 

допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, 
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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.  

Законодавець відзначає, що переважно ліквідація підприємства, установи, 

організації здійснюється з правонаступництвом і не дає власнику права 

звільняти працівника з своєї ініціативи. Хоча, з підприємств, які ліквідуються, 

всіх працівників слід звільняти і очевидно, що в такому випадку звільнення 

зазначених категорій жінок можливе за пунктом 5 статті 36 КЗпП у порядку 

переведення на підприємство, яке є правонаступником. При повній ліквідації 

підприємства, установи або організації формулювання «звільнення з 

обов'язковим працевлаштуванням» означає, що перерва між часом звільнення і 

часом працевлаштування не допускається. Якщо жінка вказаної категорії 

сьогодні звільнена, то завтра вона має працювати на іншому підприємстві. В 

разі, коли в неї такої можливості немає, то вважається, що вона звільнена без 

законних підстав.  

Невиконання обов’язку працевлаштування тягне за собою такі наслідки:  

1) якщо підприємство ще не ліквідоване, суд поновлює жінку на роботі і 

зобов’язує підприємство виплатити їй середню заробітну плату за час 

вимушеного прогулу;  

2) в разі, коли підприємство вже ліквідоване, то жінка на роботі не 

поновлюється, її визнають звільненою за пунктом 1 статті 40 КЗпП і на її 

користь стягується середня заробітна плата за час вимушеного прогулу 

відповідно до правил статті 240-1 КЗпП України і на таку працівницю 

поширюються пільги і компенсації, передбачені статтею 49-3 КЗпП для 

вивільнюваних працівників та її зайнятість забезпечується відповідно до Закону 

України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (із змінами);  

3) стягнення середнього заробітку здійснюється з ліквідаційної комісії 

або власника (органу, уповноваженого управляти майном ліквідованого 

підприємства, установи, організації, а у відповідних випадках – 

правонаступника);  

4) в разі нездійснення вказаної виплати відповідальні особи можуть бути 

притягнуті до адміністративної (стаття 41 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення або кримінальної (стаття 172 Кримінального кодексу України) 

відповідальності. Зокрема, частина 2 статті 172 Кримінального кодексу України  

(із змінами) передбачає, що за незаконне звільнення працівника з роботи з 

особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю, 

вчинені щодо вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх 

замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, - караються 

штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до п’яти років, або виправними роботами на строк до двох 

років, або арештом на строк до шести місяців. 
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Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до 

шести років – у разі коли дитина потребує домашнього догляду згідно 

медичного висновку), одиноких матерів при наявності дитини віком до 

чотирнадцяти років або дитини-інваліда в зв’язку із закінченням строку 

трудового договору має певні особливості. В разі такого звільнення, власник 

зобов’язаний працевлаштувати жінку на цьому або іншому підприємстві 

відповідно до її спеціальності і перерва між часом звільнення і часом 

працевлаштування також не допускається. Передбачено збереження за такою 

категорією жінок на період працевлаштування середньої заробітної плати, але 

не більше ніж три місяці з дня закінчення строкового трудового договору. 

Закінчення строку трудового договору не дає права власнику звільнити таку 

жінку, він повинен тільки її попередити, що після закінчення строкового 

трудового договору  вона не буде допущена до роботи, на період підходящої 

роботи буде перебувати дома і повинна бути з’явитися на підприємство коли 

буде можливість її працевлаштувати для продовження роботи на цьому 

підприємстві або для одержання трудової книжки і розрахунку по зарплаті при 

працевлаштуванні на іншому підприємстві. За наявності вищезазначеного 

попередження можливий і такий варіант, як продовження жінкою тієї (або за її 

згодою) іншої роботи на цьому підприємстві до вирішення питання про її 

працевлаштування. Однак, слід пам’ятати, що в даному випадку трудовий 

договір не вважатиметься продовженим на невизначений строк, оскільки мала 

місце вимога власника про припинення трудового договору. Якщо жінка 

відмовиться від працевлаштування без поважних причин, вона може бути 

звільнена з роботи на підставі пункту 2 статті 36 КЗпП, хоча б після закінчення 

строку трудового договору пройшло два чи три місяці. 

 Жінки можуть звільнятися з роботи за власною ініціативою згідно статті 

38 КЗпП. В цій статті вказано, що працівник має право розірвати трудовий 

договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або 

уповноваженого ним орган письмово за два тижні. Однак, в частині 1 даної 

статті вказується на обов’язок власника або уповноваженого ним органу 

розірвати трудовий договір у строк, про який в заяві просить працівник у разі 

неможливості продовжувати роботу в зв’язку з вагітністю, доглядом за 

дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом 

та з інших підстав, однакових для жінок та чоловіків. 

 Держава звертає увагу на забезпечення охорони здоров’я і тому 

передбачила, зокрема, в статті 185 КЗпП обов’язок власника або 

уповноваженого ним органу у разі необхідності видавати вагітним жінкам і 

жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, 

путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових 

умовах, а також подавати їм матеріальну допомогу. Необхідність у санаторно-

курортному лікуванні може підтверджуватися медичним висновком щодо самої 

жінки або щодо дитини. 

 Статтею 186 КЗпП України відзначено, що на підприємствах і в 

організаціях з широким застосуванням жіночої праці організовуються дитячі 

ясла, дитячі садки, кімнати для годування грудних дітей, а також кімнати 
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особистої гігієни жінок. Проте, в даній статті виражені, в основному, соціальні 

наміри держави.  

 

3. Характерні особливості часу відпочинку жінок 
 

 Відповідно статті 45 Конституції України  кожний працівник має право 

на відпочинок. Час відпочинку – це вільний від праці час, який працівник має 

право використовувати на власний розсуд. Працівники, як жінки так і чоловіки, 

мають право на всі види відпочинку, передбачені КЗпП, а саме: перерви для 

відпочинку і харчування, щотижневий безперервний відпочинок, вихідні і 

святкові дні, щорічні відпустки. В Законі України «Про відпустки» від 

15.11.1996 № 504/96-ВР (із змінами) (далі – Закон про відпустки) передбачені і 

інші види відпусток, зокрема, соціальні відпустки.  

До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, 

зараховуються: 

1) час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого 

часу) протягом робочого року, за який надається відпустка; 

2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з 

законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю 

або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого 

незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу); 

3) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося 

місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному 

соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 

4) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося 

місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, 

визначеному статтями 25 і 26 Закону про відпустки (відпустки без збереження 

заробітної плати), за винятком відпустки без збереження заробітної плати для 

догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а в разі якщо дитина 

хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - до досягнення дитиною 

шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію "дитина-інвалід 

підгрупи А" - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку; 

5) час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців 

на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів; 

6) час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у 

зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, 

реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням 

чисельності або штату працівників; 

7) інші періоди роботи, передбачені законодавством. 

До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки (статті 7 

та 8 Закону про відпустки), зараховуються: 

1) час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з 

особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/paran268#n268
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/paran298#n298
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80?nreg=504%2F96-%E2%F0&find=1&text=%E6%B3%ED&x=12&y=11#n60
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80?nreg=504%2F96-%E2%F0&find=1&text=%E6%B3%ED&x=12&y=11#n64
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половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного 

виробництва, цеху, професії або посади; 

2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із 

шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці; 

3) час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного 

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

виробничих факторів. 

Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю 

або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не 

одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на 

щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не 

використав ці відпустки за попереднім місцем роботи. 
 

 Слід зазначити, що трудовим законодавством встановлені особливості 

правового регулювання відпочинку вагітних жінок та жінок з дітьми.  

 Згідно положень статті 183 КЗпП України жінкам, що мають дітей віком 

до півтора року, надаються, крім загальної перерви для відпочинку і 

харчування, додаткові перерви для годування дитини. Перерви для годування 

дитини надаються не рідше ніж через три години тривалістю не менше 

тридцяти хвилин кожна, а при наявності двох і більше грудних дітей тривалість 

перерви встановлюється не менше години. Тривалість вказаних перерв і 

порядок їх надання визначається власником або уповноваженим ним органом за 

погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи або 

організації щодо кожної жінки окремо і з врахуванням її бажання. На практиці 

зустрічаються випадки, коли тривалість даного виду перерв встановлюється 

колективним договором. Оскільки, за загальним правилом, жінка змушена 

витрачати час не тільки на годування дитини, а й на поїздку додому, то 

вважається допустимим за бажанням матері дві перерви для годування дитини 

тривалістю по 30 хвилин кожна поєднувати і встановлювати їх до кінця її 

робочого дня або зміни. Слід мати на увазі, що перерву для годування дитини 

не можна порівнювати з перервою для відпочинку і харчування, оскільки 

перерва для годування включається робочий час на відміну від перерви на 

відпочинок і харчування та оплачуються за середнім заробітком. 

 Положеннями КзПП та Закону про відпустки передбачені деякі 

особливості при наданні щорічних відпусток вказаним категоріям працівників. 

Так, згідно частини 7 статті 10 Закону про відпустки 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-інваліда.  

 Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час 

надаються:  

٠ жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після 

неї; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80?nreg=504%2F96-%E2%F0&find=1&text=%E6%B3%ED&x=12&y=11#w12
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٠ жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-

інваліда; 

٠ одиноким матерям, які виховують дитину без батька; опікунам, 

піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують  одного 

або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків; 

 ٠ дружинам військовослужбовців. 

Жінкам надаються такі види соціальних відпусток:   

▫ відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (стаття 17 Закону про 

відпустки, частини 1-2 статті 179 КЗпП);  

▫ відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

(стаття 18 Закону про відпустки, частини 3, 7 статті 179, стаття 181 КЗпП);  

▫ відпустка у зв'язку з усиновленням дитини (стаття 18-1 Закону про 

відпустки, стаття 182 КЗпП);   

▫ додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню 

дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи (стаття 19 Закону про 

відпустки, стаття 182-1 КЗпП). 

 Відповідно до статті 179 КЗпП України оплачувані відпустки у зв'язку з 

вагітністю, пологами і для догляду за дитиною надаються жінкам на підставі 

медичного висновку тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі 

народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70) календарних 

днів після пологів, починаючи з дня пологів. Тривалість відпустки у зв'язку з 

вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних 

днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі 

ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від кількості 

днів, фактично використаних до пологів.  

 Жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  

відповідно до пункту 10 частини 1 статті 30 Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII (із змінами) відпустки по вагітності і 

пологам надаються тривалістю 90 календарних днів до пологів і 90 

календарних днів після пологів, яка обчислюється сумарно таким чином (180 

календарних днів) і надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, 

фактично використаних до пологів, з оплатою в розмірі повного заробітку 

незалежно від страхового стажу та місця роботи. 

 До відпустки в зв’язку з вагітністю і пологами власник або 

уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою жінки приєднати щорічні 

основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному 

підприємстві, установі, організації в поточному робочому році. Таким чином, 

дні відпустки зв’язку з вагітністю і пологами, не включаються до щорічної 

відпустки.  

Після закінчення відпустки зв’язку з вагітністю і пологами, за бажанням 

жінки, їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до 

законодавства. Зазначений вид відпустки надається жінці за її заявою повністю 

або частково в межах установленого періоду та оформляється наказом або 
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розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. Відпустка для 

догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається, якщо 

дитина перебуває на державному утриманні, крім прийомних дітей у 

прийомних сім’ях та дітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу.  

 За бажанням жінки, у період перебування її у відпустці для догляду за 

дитиною, вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.  

 У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому 

порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, 

визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною 

шестирічного віку. Факт потреби в такому догляді повинен бути підтверджений 

медичним висновком. Підприємства, установи та організації за рахунок власних 

коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку 

без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, 

тобто, відпустка, в якій перебуває жінка, продовжується, а не їй надається 

відпустка після того, як  вона вийшла на роботу після досягнення дитиною 

трирічного (шестирічного) віку. Відпустка для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати 

до досягнення дитиною шестирічного віку надаються за заявою жінки повністю 

або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом 

(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. Відпустка для 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та вищевказана 

відпустка без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так 

і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час 

зазначених відпусток до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не 

зараховується. 

 В зв’язку з перебуванням жінки у відпустці по догляду за дитиною до 

трьох (шести) років, на зазначений період власник приймає на роботу для 

заміщення тимчасово незайнятого робочого місця (посади) іншого працівника, 

який працює до виходу жінки з відповідної відпустки. На практиці виникає така 

ситуація, що жінка може достроково вийти з такої відпустки, то в цьому разі 

працівник підлягає звільненню. В такому випадку, день подачі заяви про 

переривання відпустки і день дострокового виходу на роботу не можуть 

збігатися, оскільки до виходу на роботу повинен бути виданий відповідний 

наказ. Дотримання такого порядку дає можливість не порушити закон при 

звільненні працівника, котрий заміщує жінку, оскільки він прийнятий на період 

відпустки іншого працівника і підлягає звільненню в останній день відпустки, 

тобто в день, який передує дню виходу на роботу відпускника.  

Крім того жінки, перебуваючи і відпустці по догляду за дитиною, нерідко 

переривають цю відпустку з метою одержання відпустки в зв’язку з навчанням. 

В такому випадку переривання відпустки для догляду за дитиною має бути 

належним чином оформлене заявою жінки і наказом. Після закінчення 

відпустки у зв’язку з навчанням без відриву від виробництва, знову може бути 

оформлене надання відпустки по погляду за дитиною до досягнення нею трьох 

років.  
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Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років може 

бути надана повністю або частинами іншому працюючому родичу, який 

фактично доглядатиме за дитиною (батьку дитини, бабі, діду чи іншими 

родичу, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одному із 

прийомних батьків чи батьків-вихователів). Зазначеним особам (крім осіб, які 

усиновили чи взяли дитину під опіку у встановленому законодавством порядку, 

прийомних батьків і батьків-вихователів), відпустка для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку надається на підставі довідки з місця роботи 

(навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до 

закінчення терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною їй 

припинено (із зазначенням дати). 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не 

надається працівнику, якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім 

прийомних дітей у прийомних сім’ях та вихованців у дитячих будинках 

сімейного типу). 
 

 Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених 

батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана 

відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 

календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування 

святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про 

усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх 

розсуд). Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв'язку з 

усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не 

пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення 

дитини. 

 Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини віком старше трьох років 

надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення про 

усиновлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або 

уповноваженого ним органу. 

Жінкам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей), 

надаються відпустки для догляду за нею на умовах і в порядку, встановлених 

статтями 179 і 181 КЗпП, статтею 18-1 та частиною 6 статті 20 Закону про 

відпустки.  
  

 Крім вищезазначених відпусток, жінкам, які мають дітей, надаються і 

додаткові відпустки, зокрема, це передбачено статтею 182-1 КЗпП та статтею 

19 Закону про відпустки. Таким чином, жінці, яка працює і має двох або більше 

дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері 

інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або 

інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому 

числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також 

особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, 

чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5?text=%F1%EA%EE%F0%EE%F7%E5%ED#n982
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5?text=%F1%EA%EE%F0%EE%F7%E5%ED#n996
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відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і 

неробочих днів. 

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна 

тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. 
  

 Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину 

- інваліда з дитинства підгрупи А I групи надаються понад щорічні відпустки і 

переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному 

статтею 11 Закону про відпустки.  

 Саме згідно статі 11 Закону про відпустки щорічна відпустка на вимогу 

працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:  

 1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну 

письмового повідомлення працівника про час надання відпустки; 

 2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом 

заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки  

 Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або 

продовжена в разі:  

 1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у 

встановленому порядку; 

 2) виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо 

згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи 

із збереженням заробітної плати; 

 3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами; 

 4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.  

 Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним 

органу, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою 

згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим 

уповноваженим на представництво трудовим колективом органом у разі, коли 

надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо 

відбитися на нормальному ході роботи підприємства, та за умови, що частина 

відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в  

поточному робочому році.  

 У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання 

встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим 

ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший 

період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної 

відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою 

сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 Закону про 

відпустки.  

 

4. Деякі міжнародно-правові договори про працю жінок 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/page#n131
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/page#n131
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 Статтею 9 Конституції України передбачається, що чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства України.  

 Міжнародні договори, котрі укладені Україною, або котрі ратифіковані 

Україною, підлягають неухильному дотриманню. Велике значення, як джерела  

міжнародного правового регулювання праці, мають багатосторонні договори 

Міжнародної Організації Праці (далі - МОП), яка була створена з метою 

міжнародного співробітництва в справі усунення соціальної несправедливості 

шляхом покращання умов праці. Одними зі стратегічних цілей МОП 

вважається створення більш широких можливостей для жінок та чоловіків по 

забезпеченню достойної зайнятості, підвищення ефективності соціального 

захисту та розширення кола осіб, які підлягають такому захисту. За час свого 

існування МОП прийняла більше 180 Конвенцій і майже 190 Рекомендацій по 

основним правам в області праці, найму і професійної підготовки, умов праці, 

соціального забезпечення, зайнятості жінок, техніки безпеки і охорони 

здоров’я, тощо. 

 На даний час в Україні діє значна кількість ратифікованих Конвенцій та 

Рекомендацій, які стосуються праці жінок, зокрема: 

- Конвенція МОП «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю 

рівної цінності» від 29.06.1951 № 100, ратифікована Указом Президії Верховної 

Ради Української СРСР від 09.06.1956 р.; 

- Конвенція МОП «Про охорону материнства (переглянута в 1952 році)» 

від 28.06.1952 № 103, ратифікована Указом Президії Верховної Ради 

Української СРСР від 11.08.1956 р.; 

- Конвенція МОП «Про використання праці жінок на підземних роботах у 

шахтах будь-якого роду» від 21.06.1935 № 45, ратифікована Указом Президії 

Верховної Ради Української  СРСР від 30.06.1961 р.; 

- Конвенція МОП «Про дискримінацію в галузі праці та занять» від 

25.06.1958 № 111, ратифікована Указом Президії Верховної Ради Української  

СРСР від 30.06.1961 р.; 

- Конвенція МОП «Про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих 

чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обставинами» від 23.06.1981 № 156, 

ратифікована Законом України від 22.10.1999 № 1196-XIV. 

- та інші. 

Відповідно до статті 2 Конвенції МОП «Про рівне винагородження 

чоловіків і жінок за працю рівної цінності» від 29.06.1951 № 100 кожен член 

МОП за допомогою засобів, що відповідають діючим методам встановлення 

ставок винагородження, заохочує, і тією мірою, в якій це сумісно з зазначеними 

методами, забезпечує застосування щодо всіх трудящих принципу рівного 

винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності, тобто без 

дискримінації за ознаками статі. 

Для забезпечення виконання положень Конвенцій створено 

Європейський суд з прав людини, рішення якого є для учасників Конвенції 

обов’язковими.    
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