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1. Опис законопроекту: 

 

      Законопроект у сфері регулювання трудових відносин, які виникають після 

укладення трудового договору, а також суспільних відносин, що пов’язані з трудовими 

відносинами (відносини до укладення трудового договору та після його припинення, 

відносини, що виникають під час вирішення індивідуальних трудових спорів, відносини, 

пов’язані із здійсненням контролю за дотримання трудового законодавства). 

      Метою законопроекту є встановлення прав та обов’язків суб’єктів трудових 

відносин, забезпечення реалізації трудових прав і гарантій працівників, створення 

належних умов праці, забезпечення захисту прав та інтересів працівників і роботодавців. 

      Законопроект, відповідно до пояснювальної записки, спрямований на лібералізацію 

законодавства у сфері трудових відносин та подолання «трудової бюрократії» у вигляді 

значної кількості підзаконних нормативно-правових актів з метою подолання труднощів 

застосування трудового законодавства для роботодавців та працівників. 

     Однією з цілей законопроекту, визначену розробниками, виступає розширення прав 

працівників, гармонізація українського законодавства до законодавства ЄС,  в тому 

числі забезпечення гендерної рівності. 

    

2. Основні положення законопроекту: 

Проект закону ,,Про працю” складається з десяти глав (98статей).  До проекту 

Закону України ,,Про працю”, повністю інкорпоровані норми законів України ,,Про 

оплату праці”, ,,Про відпустки”. 

Новелами законопроекту виступають питання: 



 
 

• порядку укладення обов’язкового письмового трудового договору та різних 

видів строкових трудових договорів; 

• визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та ознак їх 

наявності; 

• врегулювання гнучких форм організації праці, надомної, дистанційної праці та 

праці домашніх працівників; 

• виплата грошової компенсації за кожен день зменшення строку попередження 

при розірванні трудового договору; 

• посилення захисту прав працівників у разі порушення строків виплати 

заробітної плати; 

• впровадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових 

спорів, зокрема на основі процедур медіації; 

• унормування процедури організації та проведення страйків, поширення норм 

колективних договорів та угод. 

 

3. Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового акта, 

які не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків.  

  

     Аналіз зазначеного законопроекту здійснюється з точки зору відповідності 

дотримання прав і свобод людини, зокрема забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків та реалізації принципу гендерної рівності в сфері праці. 

     Відсутні положення, які суперечать принципу забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, однак законопроект не враховує гендерні аспекти праці 

та потребує доопрацювання, про що йтиметься нижче. 

 

4. Відповідність Конституції України 

 

     Відповідно до ч.1 ст.3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (ст.21 Конституції України). 

Разом з тим, ст. 24 Конституції України передбачає, що громадяни мають рівні 

конституційні права і свободи та є рівними перед законом; не може бути привілеїв чи 

обмежень за ознаками статі та іншими ознаками.  

     Згідно положень Конституції України кожна особа має право на працю, змістом якого 

є можливість кожної особи заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або 

на яку вільно погоджується  (ст.43 Конституції України).  Право на працю передбачає 

серед іншого забезпечення кожному можливості без дискримінації вступати у трудові 

відносити для реалізації своїх здібностей. Таке право є невідчужуваним, є необхідним 

забезпечення державою рівних можливостей для реалізації такого права. В тому числі 

ст.24 Конституції України забезпечується право на працю, відповідно таке право 

повинно бути однаково гарантоване та забезпечене як чоловікам, так і жінкам. При 



 
 

цьому будь-які дискримінаційні умови чи обмеження є такими, що не відповідають 

Конституції України. 

 

5. Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків  

 

          У п. 13 Пекінської декларації наголошується на необхідності розширенні 

можливостей жінок та їхня всебічна участь на основі рівності в усіх сферах життя 

суспільства, включаючи участь у процесі прийняття рішень і доступ до влади, для 

досягнення цілей рівності, розвитку і миру.  

        Ціль сталого розвитку 5. «Забезпечення ґендерної рівності, розширення прав і 

можливостей усіх жінок та дівчат» включає в себе необхідність провести реформи з 

метою надання жінкам рівних прав на економічні ресурси (5.a). Ціль сталого розвитку 

10. «Скорочення нерівності всередині країн і між ними» наголошує на потребі 

Забезпечити рівність можливостей і зменшити нерівність результатів, у тому числі 

шляхом скасування дискримінаційних законів, політики і практики та сприяння 

прийняттю відповідного законодавства, політики та заходів у цьому напрямі. Прийняти 

відповідну політику, особливо бюджетно-податкову політику, політику в питаннях 

заробітної плати та соціального захисту, і поступово домагатися забезпечення більшої 

рівності (10.3,10.4). 

Принцип рівності у правах та недискримінації, закріплений у с.1, 2 Загальної 

декларації прав людини. 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ст.26) передбачає, що всі 

люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний 

захист закону. При цьому закон повинен гарантувати всім особам рівний і ефективний 

захист проти дискримінації за будь-якою ознакою. 

Ч.1 ст.2 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та ч.2 ст.2 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права закріплює обов’язок 

для держав гарантувати, що права, які закріплені у цих Пактах, здійснюватимуться без 

будь-якої дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи 

інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, 

народження чи іншої обставини.  

         Одним з міжнародних стандартів є рівна винагорода за працю рівної цінності без 

будь-якої різниці. Важливо відмітити, що Міжнародний пакт про економічні, соціальні 

і культурні права є одним з основоположних при розгляді питань, пов’язаних із 

створенням умов для реалізації трудових прав осіб з відсутністю дискримінаційного 

підходу (ст.6, 7 Пакту). Також, зазначене право на рівну винагороду передбачено п.d) ч.1 

Стаття 11  Конвенції Організації Об'єднаних Націй  про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок (ратифіковано в Україні 19 грудня 1980 р.), ст.1, 2 Конвенції 

МОП про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності N 100 

(ратифіковано в Україні 10 серпня 1956 р.), Загальній рекомендації №13 «Рівна 

винагорода за рівноцінну працю» Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, 

Рекомендації МОП щодо дискримінації в галузі праці та занять  N 111 (ратифіковано в 

Україні 31 січня 1961 р.), ст.3 Конвенції про рівне ставлення й рівні можливості для 

трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками N 156 (ратифіковано в 

Україні від 22 жовтня 1999 р.).  



 
 

         Окремі аспекти гендерної рівності на ринку праці враховані в Конвенції про 

дискримінацію в галузі праці та занять №111 (1958 р), Конвенції про використання праці 

жінок на підземних роботах № 45 (1935р.), Конвенції про зайнятість та умови праці й 

життя сестринського персоналу № 149 (1977 р.). 

        Конвенції МОП встановлюють гарантії в сфері охорони материнства: Конвенція 

МОП про охорону материнства №103, Конвенція МОП про охорону материнства №183 

(переглянута, не ратифікована Україною). 

       Конвенція МОП №177 про надомну працю 1996 р. та Рекомендація МОП №184 

щодо надомної праці містить стандарти МОП про надомну працю. 

 
 
Аналіз норм проекту, що містять гендерний компонент 

 

Стаття 6. Рівність трудових прав громадян України 

Зауваження:  
 

• Позитивним є передбачення заборони мобінгу та визначення дій, під якими слід 

розуміти здійснення такого мобінгу. Під «будь-якою дискримінацією» вважаємо 

за необхідне розуміти випадки як прямої, так і непрямої дискримінації. 

• Частиною 4 зазначеної статті передбачено суд як орган, до якого особа, яка 

вважає, що вона зазнала дискримінації, має право звертатися для захисту своїх 

прав. При цьому інших органів державної влади як суб’єктів, до яких особа може 

звернутися зі захистом свого права, - не передбачено. ст. 22 Закону України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків передбачає що особа, 

яка вважає, що стосовно неї булозастосовано дискримінацію за ознакою статі чи 

вона стала об’єктом сексуальних домагань або постраждала від насильства за 

ознакою статі, має право звернутися зі скаргою до державних органів, органів 

влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або 

до суду впорядку, визначеному законом.  

Відповідно, є необхідним визначити у ст. 6 Законопроекту перелік органів 

публічної влади, до яких особа має право звернутися, якщо вважає, що до неї був 

застосований дискримінаційний підхід. 

 

Стаття 7. Заборона примусової праці 

Зауваження:  

 

• Норма відповідає міжнародним стандартам, зокрема Конвенції № 29, у якій 

передбачено, що незаконне залучення до примусової праці переслідується в тому 

числі у кримінальному порядку.  

 

Ч.4. Ст. 16. Зміст трудового договору (щодо недопущення дискримінаційних умов у 

трудовому договорі) 

Зауваження:  
 

• Відповідає міжнародним стандартам. 



 
 

 

П.2 ч.4 Ст. 27. Випробування при прийнятті на роботу (щодо неможливості 

встановлення випробування при укладенні трудового договору для вагітних жінок). 

Зауваження:  
 

• Відповідає міжнародним стандартам, вагітність є легітимною підставою для 

вжиття особливих заходів,спрямованих на задоволення певних потреб, які не 

вважатимуться дискримінацією. 

 

Ч.2, 3 ст. 29. Право працівника на переведення на іншу роботу на підставі медичного 

висновку; п.1 ч.1, ч.3 ст.41 Гарантії працівникам при звільненні з ініціативи 

роботодавця 

Зауваження:  

 

• Зважаючи на той факт, що сімейний стан жінки, зокрема її перебування у 

офіційному чи цивільному шлюбі або вагітність не може впливати на гарантоване 

державою право на працю, вважаємо за доцільне доповнити зазначену статтю 

положенням, передбаченим Конвенцією МОП №183, а саме: «Вагітність або 

материнство не можуть бути причиною дискримінації у доступі до зайнятості». 

 

 Ч.4 Стаття 48. Робочий час та його тривалість (щодо заборони залучення 

вагітних жінок до надурочних робіт) 

Зауваження: 

• Звужує права жінок, адже не враховує права жінок, які народили та годують 

грудьми. Такий підхід не враховує Конвенцію МОП №183 (не ратифікована в 

Україні), відповідно до якої: вагітні жінки або жінки-годувальниці не повинні 

виконувати роботу, яка є шкідливою для здоров'я матері або дитини, або, за 

наявними оцінками, становить істотний ризик для здоров'я матері або її дитини. 

• Окрім того, слід відмітити, що імперативний підхід, який полягає у забороні 

залучення до надурочних робіт, може призводити до дискримінації та обмеження 

прав вагітних жінок, жінок які мають дітей до трьох років чи годують груддю до 

надурочних робіт. 

 

Пропонуємо, ч. 4 статті 48 сформулювати наступним чином: 

«4. Застосування надурочних робіт допускається лише у виняткових випадках, 

що визначаються трудовим договором та/або колективним договором. 

До надурочних робіт забороняється, без письмової згоди, залучати: 

1) вагітних жінок; 

2) осіб, молодших вісімнадцяти років; 

3) працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. 

 



 
 

П.2, ч.1 49. Скорочена тривалість робочого часу. (щодо скороченої тривалості 

робочого часу); п.1 ч.7 ст.50 (щодо заборони залучення вагітних жінок до роботи в 

нічний час) 

Зауваження: 

• Аналогічно зі ст. 48 – не враховано права жінок, які годують грудьми. Слід 

передбачити їх право не працювати в нічний час та право переведення на денну 

роботу. 

• Для осіб, які залучені до роботи у нічний час, повинно бути гарантовано надання 

спеціальних заходів захисту, а також надання гарантій в сфері питань охорони 

здоров’я, охорони материнства, соціально-побутових послуг, а також визначені 

додаткові компенсації щодо оплати праці та тривалості робочого часу. 

 

Стаття 51. Гнучкий режим робочого часу та дистанційна (надомна) робота 

Зауваження: 
 

• Якщо відсутня можливість внести зміни до трудового договору у зв’язку з 

карантином, пандемією або іншими надзвичайними обставинами, відповідно до 

норм законопроекту не є можливим залучати працівника до праці в 

дистанційному режимі. Відповідно не передбачено механізму, за допомогою 

якого може встановлюватися дистанційна (надомна робота) в умовах поширення 

поширення епідемії, пандемії та/або на час загрози військового, техногенного, 

природного чи іншого характеру. 

• Законопроектом не врегульовано питання забезпечення безпечних умов праці 

при дистанційному режимі, обов’язок щодо чого трудовим законодавством 

покладений на роботодавця. 

• Не зазначено, яке місце вважати  «місцем дистанційної роботи»: чи повинно воно 

бути чітко визначеним (наприклад, дім працівника) чи може постійно 

змінюватись, відповідаючи при цьому критерію «поза приміщенням 

роботодавця». 

• У  зв’язку з попереднім виникає також питання контролю за виконанням роботи 

працівниками на умовах дистанційної роботи, а також дотримання 

передбаченого суб’єктом законодавчої ініціативи підходу, щодо не перевищення 

робочого часу дистанційного працівника нормальної тривалості робочого часу. 

• Не визначено питання захисту робочої інформації, а також на кого покладений 

обов’язок (роботодавця чи працівника) щодо створення запобіжників для 

запобігання втрати даних. 

• Існують ризики для виникнення непрямої дискримінації для у зв’язку з тим, що 

надомні працівники можуть показувати нижчі результати свої діяльності на 

робочому місці у зв’язку з виконанням сімейних обов’язків. 

• Є необхідним прямо передбачити обов’язок застосування гарантій у сфері 

захисту материнства/батьківства для надомних працівників. 

 

Ч.3 ст.52.Гарантії щодо відпочинку (щодо перерв для годування дитини) 

Зауваження:  



 
 

Відповідає міжнародним стандартам, відповідно до яких перерви в роботі для годування 

дитини вважаються робочим часом і оплачуються як такі в тих випадках, коли це 

передбачено національним законодавством або колективними договорами. 

 

Стаття 59. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами 

Зауваження: 

 

• Є необхідність чітко визначити додаткові строки відпустки в допологовий період 

у випадках, якщо у жінки виявлена хвороба, причиною якої є вагітність, що 

підтверджується відповідною медичною довідкою. 

• Варто врахувати положення Конвенції №183 щодо захисту від звільнення на 

певний період після повернення працівниці на роботу після відпустки у зв’язку з 

вагітністю і пологами. 

• Є необхідним передбачення норми, у якій буде закріплено право на повернення 

після відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами на своє робоче місце або на 

місце роботи з еквівалентною оплатою праці : « Є незаконним звільнення жінки 

в період відсутності на роботі через відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами 

або в період після її повернення її на роботу у зв’язку з годуванням дитини.» 

 

 

Стаття 60. Відпустка для догляду за дитиною 

Зауваження:  

 

Необхідність врахування ч.2 ст.8 Конвенції МОП №183 щодо гарантування права 

повернутися на ту саму посаду або рівнозначну посаду з тим самим рівнем оплати праці. 

 

Ч.1 ст. 63. Відпустки без збереження заробітної плати 

Зауваження:  

Дана стаття не враховує можливості перебування осіб у цивільному шлюбі/партнерстві 

та надання відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку з смертю чи 

необхідністю догляду за особою, з якою працівник перебуває у такому цивільному 

шлюбі партнерстві 

 

 

Стаття 67. Оплата праці (гарантування чоловікам і жінкам за аналогічну працю 

або працю рівної цінності однакову заробітну плату). 

Зауваження:  

 

дане законодавче положення спрямоване на реалізацію принципу рівної оплати 

чоловіків та жінок за працю рівної цінності. Є таким, що відповідає міжнародним 

стандартам, передбачення заборони дискримінації щодо оплати праці. Однак серед 

недоліків слід відмітити відсутність передбачених законодавцем механізмів щодо 

скорочення гендерного розриву в оплаті праці. Не передбачено жодних позитивних 



 
 

заходів, які б забезпечили зрівняння чоловіків і жінок у праві на забезпечення рівної 

оплати праці, зокрема подання звітності та статистичних даних щодо оплати праці із 

розбивкою за статтю тощо. 

 

 

Висновок за результатами експертизи 

 

      В законопроекті враховані окремі міжнародні стандарти, визначені у конвенціях та 

рекомендаціях МОП, а також інших міжнародно-правових актах, однак потребує 

вдосконалення, зокрема в частині врахування прав жінок, що годують дітей, а також 

літніх працівниць, передбачення механізмів реалізації декларативних норм, закріплених 

у законопроекті, що зазначено у  постатейних «зауваженнях» вище. 

 

 

Рекомендації: 

 

1. Не передбачено заходи щодо недопущення дискримінації літніх працівниць в 

галузі праці. При цьому слід підкреслити, що літні працівниці вразливі до 

подвійної і навіть множинної дискримінації за ознакою статі, віку та іншими 

ознаками. Є необхідним врахувати положення Рекомендації МОП щодо літніх 

працівників №162,  а саме передбачити законодавчі положення щодо доступу 

літніх працівниць з урахуванням їхніх особистих здібностей, досвіду та 

кваліфікації до роботи за їхнім вибором, передбачення можливостей професійної 

підготовки та поширення гарантій зайнятості, які передбачені для усіх найманих 

працівників.  

2.  Передбачити на законодавчому рівні механізм забезпечення прав жінок, які 

годують грудьми, в тому числі можливість поширення на них режиму 

скороченого робочого дня з перервами для годування. 

3. визначити у ст. 6 Законопроекту перелік органів публічної влади, до яких особа 

має право звернутися, якщо вважає, що до неї був застосований 

дискримінаційний підхід, окрім суду. 

4. Необхідність посилення захисту на законодавчому рівні від сексуальних 

домагань працівників з боку роботодавця, оскільки законопроект не передбачає 

механізмів захисту жінок від сексуальних домагань та насильства на робочому 

місці1. А саме передбачити: 

- визначення поняття «сексуальні домагання»,  

- передбачити у статті 8 даного законопроекту положення щодо обов’язку 

роботодавця прийняти на ознайомити працівників із політиками 

недопущення насильства та сексуальних домагань та впроваджувати плани 

заходів та реалізацію цих політик.  

 
1 http://jurfem.com.ua/zahyst-vid-nasylstva-i-domagan-u-praci/ 

http://jurfem.com.ua/zahyst-vid-nasylstva-i-domagan-u-praci/


 
 

5. Передбачити регулювання режиму неповного робочого дня, про що не згадується 

в законопроекті. 

6.  Необхідно врегулювати статус домашніх працівників в контексті забезпечення 

балансу між роботою та сімейними обов’язками. 

7. доповнити статтю 29 положенням, передбаченим Конвенцією МОП №183, а 

саме: «Вагітність або материнство/батьківство не можуть бути причиною 

дискримінації у доступі до зайнятості». 

8. Пропонуємо, ч. 4 статті 48 сформулювати наступним чином: 

«4. Застосування надурочних робіт допускається лише у виняткових випадках, 

що визначаються трудовим договором та/або колективним договором. 

До надурочних робіт забороняється, без письмової згоди, залучати: 

1) вагітних жінок; 

2) осіб, молодших вісімнадцяти років; 

3) працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. 

9. У статті 51 прямо передбачити обов’язок застосування гарантій у сфері захисту 

материнства/батьківства для надомних працівників, а також врахування 

особливостей дистанційної роботи у період пандемій, карантину, надзвичайної 

ситуації тощо, для працівників із сімейними обов’язками2. 

9. У статті 60 врахувати ч.2 ст.8 Конвенції МОП №183 щодо гарантування права 

повернутися на ту саму посаду або рівнозначну посаду з тим самим рівнем оплати 

праці. 

10. Передбачити у статті 67 зобов’язання для Кабінету Міністрів України прийти 

постанову щодо вжиття позитивних заходів, які б забезпечили рівну оплату плату 

праці за роботу рівної цінності для чоловіків і жінок, зокрема подання звітності та 

статистичних даних щодо оплати праці із розбивкою за статтю тощо3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 http://jurfem.com.ua/dystanciyna-robota-vs-coronavirus/ 
3 http://jurfem.com.ua/genderni-aspekty-oplaty-praci/ 

http://jurfem.com.ua/dystanciyna-robota-vs-coronavirus/
http://jurfem.com.ua/genderni-aspekty-oplaty-praci/

