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Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС, в Україні відбувається активний процес 
реформування законодавства у соціальній сфері. 
Роботу у напрямі євроінтеграції спрямовано на 
проведення імплементації директив ЄС у соці-
альній сфері та виконання положень Підрозділу 
21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціаль-
ної політики та рівних можливостей» Розділу V  
Угоди про асоціацію.

Урядом прийнято нормативно-правові акти, які 
сприятимуть ефективній реалізації Угоди про асо-
ціацію. Так у березні 2016 р. Україна ратифікувала 
Конвенцію Міжнародної організації праці про мі-
німальні норми соціального забезпечення № 102.  

У листопаді 2016 р. відбулося підписання Євро-
пейського кодексу соціального забезпечення. 
Затверджено Державну соціальну програму за-
безпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків на період до 2021 р., якою визначені 
основні завдання, спрямовані на підвищення рівня 
дотримання принципу забезпечення рівних прав 
жінок і чоловіків у різних сферах життя україн-
ського суспільства.

Рівні права жінок і чоловіків в сфері зайнятості 
та праці відіграють важливу роль у забезпеченні 
рівності прав та можливостей загалом. За дани-
ми Державної служби статистики України між 
чоловіками та жінками в Україні існує значний 
гендерний розрив в оплаті праці. Серед жінок 
спостерігається вищий рівень безробіття та мар-
гінальної зайнятості, вони залежні від соціальної 
допомоги, мають ускладнений доступ до отри-
мання кредитів тощо. Змінити цю ситуацію можна 
завдяки впровадженню антидискримінаційних 
Директив ЄС відповідно Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом.

В рамках проекту 2017 р. «Практики роботи Мі-
ністерства соціальної політики України із забез-
печення рівності жінок і чоловіків на ринку праці 
в контексті імплементації відповідних директив 
ЄС» команда ГО «Бюро соціальних та політичних 
розробок» та його партнери проаналізували стан 
справ із недискримінацією за статтю у сферах, 
що охоплюють Директиви, а також сам процес їх 
імплементації в Україні. За результатами роботи 

було представлено дослідження «Гендерна дис-
кримінація у доступі до праці й послуг: оцінка 
стану впровадження Україною анти дискримі-
наційних Директив Ради ЄС».

Рекомендації за результатами проекту були та-
кож представлені на міжнародній конференції 
«Уряд і бізнес: чи є перспективи впровадженню 
недискримінаційних норм на українському ринку 
праці?». Захід пройшов за участю представни-
ків Міністерства соціальної політики України, 
Державної служби зайнятості, Державної служ-
би України з питань праці, науковців НДІ праці 
і зайнятості населення, міжнародних експертів 
Ради Європи та країн Східного партнерства (Мол-
дова, Грузія, Вірменія), фахівців Центру проблем 
імплементації європейського соціального права, 
Коаліції протидії дискримінації в Україні, а також 
представників профспілок та бізнесу.

За підсумками конференції було прийнято ре-
золюцію, в якій учасники надали пропозиції 
щодо посилення недискримінаційної політики 
на українському ринку праці. Було дано оцін-
ку результатам упровадження в Україні шести 
«недискримінаційних» Директив Ради ЄС, які 
стосуються рівних можливостей для українських 
громадян не залежно від статі, поєднувати сі-
мейне життя з професійним, будувати систе-
му соціального забезпечення з урахуванням 
принципу рівності, запроваджувати принцип  
гендерно рівного ставлення в доступі до товарів 
та послуг, а також в сфері ЗМІ, рекламі та освіті.

ГО «Бюро соціальних та політичних розробок» 
разом з партнерами сприяли розширенню діа-
логу щодо імплементації недискримінаційних 
Директив Ради ЄС та Конвенцій Міжнародної 
організації праці серед експертів та управлінців 
України, країн Східного Партнерства і ЄС. Було 
взято до уваги кращі практики імплементації не-
дискримінаційних Директив ЄС (№ 2000/43/ЄС, 
№ 2000/78/ЄC, № 2004/113/ЄС, № 96/34/ЄС, 
№ 92/85/ЄЕС, № 79/7/ЄЕС) та конвенцій МОП 
(№ 102, № 103, № 111, № 156, № 171, № 183, № 187, 
№ 189) у форматі ЄС+3 (Україна, Грузія, Молдова) 
та можливості їх повної імплементації Україні.
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Відбулось створення коаліції «За рівність у праці» 
та підписання відповідного Меморандуму1 для 
спільної та консолідованої діяльності на захист 
свободи, справедливості та рівності у доступі 
жінок і чоловіків до ринку праці та захисту їх тру-
дових і соціальних прав. Ініціатори підписання 
Меморандуму переконані у необхідності забез-
печення рівного доступу жінок та чоловіків до на-
буття фахових навичок, справедливо оплачуваної 
праці, соціальної інфраструктури та допомоги. 
В Україні необхідно викорінити усі форми прямої 
й прихованої дискримінації, а також забезпечити 
цивілізовані умови праці. Це покращить життя її 
громадянок та громадян, а також позитивно впли-
не на економічну та соціальну ситуацію в країні.

У 2018 р. Бюро в співпраці з партнерами ініці-
ювали та виконали проект «Практики роботи 
Міністерства соціальної політики України щодо 
посилення експертної роботи з імплементації 
«антидискримінаційних» директив Ради ЄС» за 
сприяння Європейського Союзу та Міжнародного 
фонду «Відродження» в рамках грантового ком-
поненту проекту «Громадська синергія». 

Аналіз регулювання дотримання рівності та не-
дискримінації у доступі до праці, послуг та со-
ціального забезпечення, виконаний для реаліза-
ції цілі проекту «Практики роботи Міністерства 
соціальної політики України щодо посилення 
експертної роботи з імплементації «антидис-
кримінаційних» директив Ради ЄС», передбачав 
оцінку стану впровадження Україною антидис-
кримінаційних директив ЄС. 

Було проаналізовано стан імплементації та від-
повідність нормам вітчизняного законодавства 
трьох з шести антидискримінаційних директив, 
що потребують першочергової імплементації в 
Україні відповідно до угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом:

1. Директиви № 92/85/ЄЕС про вжиття заходів 
з поліпшення безпеки та охорони здоров’я на 
виробництві вагітних працівниць, працівниць,  
які нещодавно народили, або годують (десята  

індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) 
Директиви 89/391/ЄЕС).

2. Директиви № 79/7/ЄЕC від 19 грудня 1978 р. про 
поступову імплементацію принципу рівності чо-
ловіків і жінок у сфері соціального забезпечення;

3. Директиви Ради 2004/113/ЄC від 13 грудня 2004 р. 
про імплементацію принципів рівності чоловіків і 
жінок у доступі до товарів і надання послуг. 

За результатами аналізу вітчизняного законодав-
ства (Конституції України, Кодексу законів про 
працю, Податкового, Цивільного та Господарсько-
го Кодексів, понад 150 Законів України та більш, 
ніж 1 тис. підзаконних нормативно-правових актів) 
було проведено правову та гендерну експертну 
оцінку директив, надано практичні висновки та 
рекомендації щодо їх доопрацювання та втілення 
в практичну діяльність державними інституція-
ми. Слід зазначити, що оцінка директив є досить 
складною та копіткою роботою і потребує значно-
го часу і відповідної кваліфікації експертів (адже 
потрібно опрацювати чималий обсяг законодавчої 
бази України – і на центральному, і місцевому 
рівнях). Саме тому в рамках проекту було
опрацьовано три ключових директиви, які на-
разі імплементовані в українське законодавство 
значною мірою.

Метою ухвалення Директиви № 79/7/ЄЕС від  
19 грудня 1978 р. про поступову реалізацію прин-
ципу рівного ставлення до чоловіків і жінок з 
питань соціального забезпечення є поступове 
впровадження принципу рівного ставлення до чо-
ловіків і жінок у сфері соціального забезпечення.

Після правового та гендерного аналізу стану 
імплементації директиви було сформульовано 
першочергові заходи, необхідні для повного та
остаточного завершення імплементації Директиви 
№ 79/7/ЄЕС:
• закріплення принципу гендерної рівності у 

спеціальному законодавстві щодо надання 
окремих видів соціального забезпечення;

• врегулювання розбіжностей у застосуванні 

1  Меморандум ініціювали п’ять організацій: ГО «Бюро соціальних та політичних розробок», ГО «Трудові ініціативи», БО «Київський інститут гендерних досліджень», 
Конфедерація вільних профспілок України та НДІ праці та зайнятості населення Міністерства соціальної політики та НАН України; також приєднався «Центр 
проблем імплементації європейського соціального права» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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термінів щодо визначення соціальних ри-
зиків, визначених ст. 3 Директиви (стосовно 
старості, хвороби);

• вилучення дискримінаційних норм за ознакою 
статі із Закону України «Про загальнообов’яз-
кове державне пенсійне забезпечення» (статті 
28, 33, 115), які не відповідають вимогам Дирек-
тиви 79/7/ЄЕС та положенням національного 
законодавства, що гарантують рівність, в тому 
числі і за ознакою статі та потребують зміни 
шляхом встановлення однакових вимог до 
страхового стажу й віку для чоловіків та жінок;

• визначення та нормативне врегулювання ме-
ханізму протидії непрямій дискримінації у 
сфері соціального забезпечення;

• вдосконалення механізму проведення анти-
дискримінаційної та гендерно-правової екс-
пертизи нормативно-правових актів у сфері 
соціального забезпечення.

 
Директива № 92/85/ЄЕС про вжиття заходів 
з поліпшення безпеки та охорони здоров’я на 
виробництві вагітних працівниць, працівниць, 
які нещодавно народили, або годують (десята 
індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) 
Директиви 89/391/ЄЕС) була прийнята у зв’язку з 
необхідністю правової регламентації додаткових 
гарантій для працівниць у сфері безпеки праці та 
охорони здоров’я, виходячи із їх репродуктивної 
функції, необхідності створення умов для народ-
ження здорових дітей. 

В цілому положення Директиви, що визначають 
її цілі, враховано в національному законодавстві. 
Однак все ще залишаються неврегульованими 
кілька важливих аспектів, які потребують здійс-
нення таких заходів:
• визначення в трудовому законодавстві ключо-

вих дефініцій («вагітна працівниця», «праців-
ниця, яка нещодавно народила», «працівниця, 
яка годує»);

• встановлення юридичних гарантій у сфері 
праці для працівниць, які нещодавно народили 
/годують, виокремлення їх від юридичних 
гарантій для осіб із сімейними обов’язками 
— чоловіків та жінок, які мають дітей віком 
до трьох років;

• розробки та затвердження обґрунтованих 
правил оцінки впливу фізичних, хімічних та 

біологічних агентів та виробничих процесів 
на здоров’я відповідних працівниць;

• зміни підходу у трудовому законодавстві із 
заборони залучення вагітних працівниць, 
працівниць, які нещодавно народили/году-
ють до окремих видів робіт, на неможливість 
змушувати їх виконувати певні види робіт 
роботодавцем, як і визначено Директивою;

• гарантування збереження місця роботи та 
середньої заробітної плати за вагітною пра-
цівницею протягом проходження медичного 
обстеження у зв’язку із вагітністю, якщо таке об-
стеження повинно проводитись у робочий час;

• нормативну регламентацію виняткових ви-
падків, не пов’язаних з їх станом (вагітністю), 
які дозволили б звільняти вагітну працівницю;

• визначення на рівні підзаконних норматив-
но-правових актів переліку чинників (фізич-
них, біологічних, хімічних), процесів і робочих 
умов та інших агентів, що створюють загрозу 
здоров’ю працівниць, вагітності або годуванню.

Директива № 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 
р. про імплементацію принципів рівності чо-
ловіків і жінок у доступі до товарів і надання 
послуг спрямована на побудову структурної ос-
нови в боротьбі з дискримінацією за ознакою статі 
в доступі до товарів і послуг.

Хоча формально основні положення Директиви 
враховано у національному законодавстві, од-
нак ще існують невідповідності, які потребують 
удосконалення. Окрім того, вагомим недоліком 
на сьогодні можна назвати відсутність реальних 
механізмів захисту особи від дискримінації при
доступі до товарів та послуг. До першочергових 
заходів, необхідних для імплементації Директиви 
№ 2004/113/ЄС, слід віднести:
• усунення термінологічних розбіжностей між 

чинним українським законодавством та по-
ложеннями Директиви;

• розширення кола нормативно-правових актів, 
в яких проголошується неприпустимість дис-
кримінації за ознакою статі або ж за іншими 
підставами;

• скасування норм прямої дискримінації в де-
яких нормативно-правових актах України;

• активізацію роботи Експертної ради з питань 
розгляду звернень за фактами дискримінації 
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за ознакою статі, утвореної при Міністерстві 
соціальної політики України, а також Експерт-
ної ради з питань недискримінації та гендер-
ної рівності при Уповноваженому Верховної 
Ради України з прав людини;

• розширення повноважень Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини задля 
ефективнішого захисту прав у сфері запобі-
гання та протидії дискримінації;

• забезпечення ефективного судового захисту 
особі, яка зазнала дискримінації;

• збільшення кола виконавців заходів із імпле-
ментації положень Директиви за рахунок за-
лучення низки міністерств та відомств;

• проведення заходів з метою підвищення обі-
знаності про норми Директиви серед політи-
ків, постачальників послуг та самих громадян;

Таким чином робота з імплементації положень 
проаналізованих Директив ЄС триває, а висновки 
і аналітичні розвідки, отримані під час експерти-
зи,стануть у пригоді надалі під час опрацювання 
решти директив. 

Під час реалізації проекту 4 жовтня та 20 грудня 
2018 р. експерти брали участь в засіданнях Екс-
пертно-консультативної групи2 для реалізації 
напрямів розділу ІІІ «Юстиція, свобода та безпека» 
та Підрозділу 21 «Співробітництво у галузі зайня-
тості, соціальної політики та рівних можливостей» 
Угоди про асоціацію між Україною та Європей-
ським Союзом, Європейським Співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами.
 
У листопаді 2018 р. експерти проекту на запро-
шення Міжнародної Організації праці брали участь 
в тренінгу для тренерів «Охорона материнства та 
ґендерні аспекти у соціальному забезпеченні»3. 
Під час тренінгу експерти ділилися своїм досвідом 
щодо наближення українського законодавства до 
директив ЄС та Конвенцій МОП (зокрема стосовно 
батьківських відпусток, охорони материнства, 

гармонізації професійних та сімейних обов’язків 
працівників в Україні). Ця робота потребує нор-
мативної регламентації та практичних кроків, 
з огляду на необхідність імплементації трудових 
стандартів ЄС, що є частиною Угоди про асоціацію 
із Європейським Союзом. Тісна співпраця з МОП 
підсилює результативні показники проекту та 
виводить його на новий якісний рівень.

Напрацьована експертиза була також представ-
лена на робочій групі «Соціальний діалог та соці-
ально трудова політика» Форуму громадянського 
суспільства Східного Партнерства в рамках роботи 
проекту4 «Соціальне партнерство заради рівно-
сті» (Social Partnership for Equality)5, підтриманій 
Форумом громадянського суспільства Східного 
Партнерства. Було отримано схвальні рекомен-
дації та пропозицію щодо адвокаційної кампанії 
від Міжнародної конфедерації профспілок та 
Європейської профспілкової конфедерації5.

У лютому 2019 р. було презентовано Звіт про ви-
конання Угоди про асоціацію між Україною та Єв-
ропейським Союзом у 2018 р.6, де соціальну сферу 
та трудові відносини було виділено серед кількох 
сфер, де досягнуто значного прогресу. Україна 
продовжує роботу з впровадження принципів ген-
дерної рівності (затверджено Державну соціальну 
програму забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків на період до 2021 р. і Національний 
план дій з виконання заключних зауважень Комі-
тету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок). 

Участь організацій громадського сектору, фахівців 
права та гендерних студій тощо в експертизі робо-
ти щодо реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС 
(зокрема в частині оцінки стану імплементації 
«антидискримінаційних»
директив ЄС) важко переоцінити.

2  Утворена Наказом Міністерства соціальної політики України від 03 лютого 2015 року № 102 «Про створення експертно-консультативної групи».  
www.msp.gov.ua/content/ekspertnokonsultativna-grupa.html?PrintVersion

3  www.bureau.in.ua/index.php/component/content/article/79-blog/238-predstavnitsi-ta-predstavniki-riznikh-sektoriv-z-usieji-ukrajini-otsinyuyut-natsionalne-zakonodavstvo-
ta-obgovoryuyut-yak-unikati-diskriminatsiji-pratsyuyuchikh-materiv?Itemid=437

4  Проект поширюється на 4 країни: Україна, Вірменія, Грузія та Молдова. Партнерами проекту є дві найбільші профспілкові організації України: Конфедерація 
вільних профспілок України та Федерація профспілок України, а також профспілки та неурядові громадські організації Грузії, Молдови та Вірменії. 

5 http://eap-csf.eu/social-partnership-for-equality
6  З повним Звітом про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2018 р. можна ознайомитися за посиланням:  

https://eu-ua.org/zvity-pro-vykonannia-uhody-pro-asotsiatsiiu?fbclid=IwAR0LgEJ0bMHZg44rxPPXXhQSb3u__d_34-JZ4NBrlV08mHBcpApW3-vbFRA

http://eap-csf.eu/social-partnership-for-equality/?lang=ru
http://eap-csf.eu/social-partnership-for-equality/?lang=ru


Правовий та  
гендерний аналіз 
стану імплементації Директиви � 79/7/ЄЕС  
від 19 грудня 1978 року про поступову реалізацію 
принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок 
з питань соціального забезпечення
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1. Цілі та загальні положення
Директива 79 /7/ЄЕС про поступове запроваджен-
ня принципу рівного ставлення до чоловіків та 
жінок у сфері соціального забезпечення є однією 
з шести антидискримінаційних директив, що по-
требують першочергової імплементації в Україні 
відповідно до угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом.

Метою ухвалення Директиви є поступове впро-
вадження принципу рівного ставлення до чоло-
віків і жінок у сфері соціального забезпечення. 
Директива охоплює державні системи обов’яз-
кового соціального забезпечення, що передба-
чають захист від таких ризиків, як хвороба, інва-
лідність, старість, безробіття, нещасні випадки 
на виробництві та професійні захворювання.  
Частково положення Директиви стосуються 
і соціальних допомог, якщо вони спрямовані на 
доповнення чи заміну названих вище систем со-
ціального забезпечення.

Загалом, згідно Директиви 79/7/ЄЕС, під прин-
ципом рівного ставлення розуміється відсутність 
будь-якої прямої чи непрямої дискримінації за 
ознакою статі, зокрема, щодо шлюбного або сі-
мейного статусу щодо:

а)  сфери застосування режимів соціального за-
безпечення і умов доступу до них;

б)  зобов’язань здійснювати внески і обчислення 
їх розміру;

в)  визначення розміру соціальних виплат, умов які 
регулюють строки виплат і збереження права 

    на їх отримання.

При цьому, в ст. 4 Директиви наголошено, що 
принцип рівності у ставленні існує без шкоди для 
положень про захист матерів, тобто, встановлення 
додаткових гарантій у сфері соціального забезпе-
чення для жінок у зв’язку з материнством може 
бути виправданим та не вважатиметься дискри-
мінацією. Так, в Україні цей виняток стосується 
соціальних допомог для жінок у зв’язку з вагітні-
стю та пологами. Регламентуючи принцип рівного 
ставлення до чоловіків та жінок, Директива 79/7/
ЄЕС визначає можливість державам-членам при її 
імплементації зберегти виключення зі сфери її дії, 
що стосуються обмеженого кола питань, зокрема:

а)  визначення пенсійного віку для звернення з про-
ханням отримувати пенсії при виході на пенсію 
і особам похилого віку, а також для пов’язаних 
з цим інших грошових виплат;

б)  переваги щодо програм задоволення прохання 
про виплату пенсій особам похилого віку, які 
виховували дітей; здобуття права на грошову 
допомогу при перебуванні у декретній відпустці;

в)  задоволення прохання про виплату грошової 
допомоги непрацездатним особам або людям по-
хилого віку на основі прав, похідних від дружини;

г)  задоволення прохання про збільшення грошової 
допомоги дружині, яка перебуває на утриманні, 
при довготривалій інвалідності, нещасних ви-
падках на роботі, професійних хворобах і для 
осіб похилого віку.

Одночасно, визначено обов’язок держав пері-
одично переглядати необхідність збереження 
цих винятків. Сфера дії Директиви 79/7/ЄЕС є 
широкою і не обмежується лише працівниками, її 
положення стосуються як працюючого населення 
(робочого, згідно термінології Директиви), включ-
но із самозайнятими особами, так і працівників 
і самозайнятих осіб, діяльність яких перервана 
у зв’язку із хворобою, нещасним випадком або 
вимушеним безробіттям, осіб, які шукають роботу, 
а також на працівників і самозайнятих осіб, які 
вийшли на пенсію або мають інвалідність.

В цілому положення Директиви 79/7/ЄЕС, що 
визначають її цілі, завдання та сферу дії, врахова-
но в національному законодавстві. Передбачено 
загальні норми, що регламентують рівність чоло-
віків та жінок у сфері соціального забезпечення: 
Конституція України, Закон України «Про забез-
печення рівних прав та можливостей жінок і чо-
ловіків», Закон України «Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в Україні».

Водночас, у спеціальних законодавчих актах, що 
регламентують окремі види та форми соціаль-
ного забезпечення, зокрема, Основах законо-
давства України про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування, Законах України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне  
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страхування», «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», «Про загальнообов’язко-
ве державне соціальне страхування на випадок  
безробіття», «Про соціальні послуги» тощо прин-
цип рівності загалом, та гендерної рівності, зо-
крема, не закріплено. Це, на нашу думку, є одним 
з основних недоліків поточного стану імплемен-
тації Директиви 79/7/ЄЕС.

Законодавство України передбачає створення 
рівних умов для жінок і чоловіків щодо отриман-
ня соціальних та пенсійних виплат. Громадяни, 
незалежно від статі, мають право на соціальний 
захист, що включає право на забезпечення їх 
у разі повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття 
з незалежних від них обставин, а також у старо-
сті та в інших випадках, передбачених законом 
(ст. 46 Основного Закону). Загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування здійснюється за 
принципом рівноправності застрахованих осіб 
щодо отримання пенсійних виплат. 

Особи мають право на призначення пенсії за ві-
ком після досягнення віку 60 років, на відміну від 
попереднього законодавства, що передбачало 
розрив у 5 років між чоловіками та жінками щодо 
пенсійного віку. при цьому, на сьогодні законо-
давство передбачає поступове (до 2021 р.) підви-
щення пенсійного віку жінкам з 55 до 60 років. 
Національне законодавство визначає та гарантує 
соціальний захист (у вигляді соціального страху-
вання) для усіх страхових випадків, передбачених 
ст. 2 Директиви. 
 
Зокрема, визначено законодавчо соціальне 
страхування на випадок безробіття, нещасного 
випадку, тимчасової непрацездатності, а також 
старості (пенсійне страхування). Законодавчо 
гарантується надання соціального страхуван-
ня усьому працюючому населенню, в тому чис-
лі самозайнятим особам, які є застрахованими  
особами. Проте, існують окремі прогалини в чин-
ному соціально-забезпечувальному законодав-
стві, які потребують удосконалення згідно вимог  
Директиви, в тому числі стосовно регламентації 
дієвих механізмів захисту особи від дискримінації 
у сфері соціального забезпечення.

2. Термінологічні розбіжності
Згідно ст. 2 Директиви 79/7/ЄЕС вона поши-
рюється на «робоче населення — у тому числі 
самозайнятих осіб, працівників і самозайнятих 
осіб, чия робота перервана через хворобу, нещас-
ний випадок або вимушене безробіття і осіб, які  
шукають роботу, а також до пенсіонерів, праців-
ників-інвалідів».

В національному законодавстві термін «робоче 
населення» не застосовується, натомість в ст. 4 
Закону України «Про зайнятість населення» за-
кріплено поняття «зайняте населення», до якого 
належать «особи, які працюють за наймом на 
умовах трудового договору (контракту) або на 
інших умовах, передбачених законодавством, 
особи, які забезпечують себе роботою самостійно 
(у тому числі члени особистих селянських гос-
подарств), проходять військову чи альтернатив-
ну (невійськову) службу, на законних підставах 
працюють за кордоном та які мають доходи від 
такої зайнятості, а також особи, що навчаються 
за денною формою у загальноосвітніх, профе-
сійно-технічних та вищих навчальних закладах 
та поєднують навчання з роботою».

Оскільки у самій Директиві 79/7/ЄЕС тлумачення 
терміну «робоче населення» не наводиться, визна-
чити його відмінність чи відповідність за змістом 
поняттю «зайняте населення», що вживається 
в національному законодавстві, не видається мож-
ливим. Водночас, вважаємо, що за своєю сутністю 
дані поняття можна вважати синонімами.

При цьому, в законодавстві України гарантовано 
соціальний захист і для самозайнятих осіб, чого 
вимагає положення ст. 2 Директиви, хоча в спе-
ціальних законах щодо окремих видів соціально-
го страхування застосовано поняття «особи, які 
забезпечують себе роботою самостійно. 

Категорію «самозайнята особа» як і її дефініцію  
застосовано в Податковому кодексі України: «са-
мозайнята особа — платник податку, який є фі-
зичною особою — підприємцем або провадить 
незалежну професійну діяльність за умови, що 
така особа не є працівником в межах такої підпри-
ємницької чи незалежної професійної діяльності».
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3. Правовий аналіз
На основі детального порівняння положень Ди-
рективи 79/7/ЄЕС та національного соціально-за-
безпечувального законодавства (порівняльна 
таблиця аналізу відповідності національного зако-
нодавства нормам Директиви 79/7/ЄЕС – на www.
bureau.in.ua) можна визначити основні проблемні 
аспекти щодо стану її імплементації в Україні:

а)  відсутність закріплення принципу гендер-
ної рівності у спеціальному законодавстві 
щодо соціального забезпечення. 

Принцип рівності, та, зокрема, рівності за озна-
кою статі закріплено лише в загальних нормах: 
Конституції України, Законах України «Про забез-
печення рівних прав та можливостей жінок і чо-
ловіків», Закон України «Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в Україні». 

Водночас, спеціальні законодавчі акти окремо не 
регламентують принцип гендерної рівності щодо 
надання окремих видів соціального забезпечен-
ня, що потребує виправлення з метою повного 
врахування положень Директиви.

б)  розбіжності у застосуванні термінів  
щодо визначення соціальних ризиків. 

Національне законодавство регламентує соці-
альний захист чоловіків та жінок щодо усіх соці-
альних ризиків, визначених ст. 3 Директиви. При 
цьому, частково терміни щодо соціальних ризиків, 
які є підставою для надання окремих видів соці-
ального забезпечення, відрізняються в Україні.

Так, замість такого ризику як хвороба, законодав-
ство України регламентує тимчасову непрацездат-
ність, що крім безпосередньо хвороби, включає 
також період вагітності та пологів. 

Стосовно такого соціального ризику як старість, 
окремо він також в національному законодавстві 
не визначений. Так, Закон України «Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне страхування» 
визначає підставами для надання пенсії за віком 
необхідність наявності таких юридичних фактів 
як досягнення пенсійного віку та наявність від-
повідного страхового стажу. Якщо наявний лише 

один із вказаних юридичних фактів — вік, особа 
не має права на отримання пенсії. Водночас, із 
досягненням 63 років права на отримання соці-
альної допомоги набувають особи, які не мають 
права на пенсію відповідно до Закону України 
«Про державну соціальну допомогу особам, які не 
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Тобто, фактично, старість як соціальний ризик, 
відповідно до національного законодавства перед-
бачає надання соціального забезпечення (оскільки 
досягнення пенсійного віку — 60 років можна 
відносити до старості відповідно до класифікації 
Європейського регіонального бюро Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я: старіння (похилий вік) 
триває у чоловіків з 61 до 74 років, у жінок — з 55 до 
74 років, з 75 років настає старість (похилий вік). 

При цьому, в Україні саме старість як підстава для 
надання соціального забезпечення, не отримала 
закріплення. Інші види соціальних ризиків, визна-
чені ст. 3 Директиви, передбачено і в законодавстві 
України: інвалідність, безробіття, нещасні випадки 
на роботі і професійні хвороби (щодо останнього, 
отримав назву нещасні випадки, пов’язані з вироб-
ництвом та професійні захворювання). 

При хворобі (тимчасовій непрацездатності), не-
щасних випадках на виробництві та професійних 
захворювань, передбачено матеріальну допомогу 
та соціальні послуги в рамках загальнообов’язко-
вого державного соціального страхування; при ін-
валідності та старості — в рамках загальнообов’яз-
кового державного пенсійного страхування; щодо 
безробіття — загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття. 
Додатково в законодавстві України передбачено 
державну соціальну допомогу особам, які не ма-
ють права на пенсію (за відсутності відповідного 
страхового стажу).

в)  наявність дискримінаційних норм за озна-
кою статі в соціально-забезпечувальному 
законодавстві. 

В цілому національне законодавство передбачає 
здійснення соціального забезпечення при настан-
ні визначених Директивою 79/7/ЄЕС соціаль-
них ризиків незалежно від статі. Так, виплати та 

https://drive.google.com/file/d/108HTNwcmIn2slhkj-kFpEsc-cwVqXO4H/view
https://drive.google.com/file/d/108HTNwcmIn2slhkj-kFpEsc-cwVqXO4H/view
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соціальні послуги в межах загальнообов’язково-
го державного соціального страхування, регла-
ментовані відповідним Законом, однаковою мі-
рою надаються чоловікам та жінкам.

Виняток становить страхова допомога внаслі-
док тимчасової непрацездатності по вагітності  
та пологах, яка надається за загальним правилом 
жінкам (що є зрозумілим). При цьому, така допо-
мога може надаватись як чоловікам так і жінкам 
на рівних засадах у випадку усиновлення дитини. 

Законом України «Про державну допомогу сім’ям 
з дітьми» встановлено рівні права та можливості  
на призначення допомоги сім’ям з дітьми для 
жінок та чоловіків (крім соціальної допомоги 
у зв’язку з вагітністю та пологами, право на яку 
мають лише жінки). Тобто, відповідні положення 
законодавства відповідають принципу гендерної 
рівності.

При визначенні розмірів відповідних виплат по 
соціальному страхуванню до уваги береться лише 
тривалість страхового стажу та розмір заробітної 
плати (доходу). Такий принцип відображено в усіх 
законодавчих актах щодо загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. Водночас, 
слід відмітити наявність дискримінаційних за 
гендерною ознакою норм щодо призначення мі-
німальної пенсії за віком та пенсій по інвалідності 
непрацюючим особам ІІ групи.

Так, відповідно до ст. 28 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне забез-
печення» мінімальний розмір пенсії за віком за 
наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 ро-
ків страхового стажу встановлюється в розмірі 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, визначеного законом. 

У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, 
передбаченої цим Законом, пенсії або аналогічної 
виплати, встановленої в інших державах, мінімаль-
ний розмір пенсії за віком у солідарній системі 
встановлюється з урахуванням зазначених сум.

Стаття 33 цього ж Закону встановлює, що непра-
цюючі особи з інвалідністю II групи за їх вибором 
мають право на призначення пенсії по інвалідності 

в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно 
до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності такого 
страхового стажу:

У жінок — 20 років, а у чоловіків — 25 років, якщо 
їм вперше встановлено інвалідність у віці до 46 
років включно;

У жінок — 21 рік, а у чоловіків — 26 років, якщо 
їм вперше встановлено інвалідність у віці до 48 
років включно;

У жінок — 22 роки, а у чоловіків — 27 років, якщо 
їм вперше встановлено інвалідність у віці до 50 
років включно;

У жінок — 23 роки, а у чоловіків — 28 років, якщо 
їм вперше встановлено інвалідність у віці до 53 
років включно;

У жінок — 24 роки, а у чоловіків — 29 років, якщо 
їм вперше встановлено інвалідність у віці до 56 
років включно;

У жінок — 25 років, а у чоловіків — 30 років, якщо 
їм вперше встановлено інвалідність у віці до 59 
років включно.

Отже, Закон України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне забезпечення» в окремих ви-
падках надання соціального забезпечення перед-
бачає різні вимоги до страхового стажу для чоло-
віків та жінок, хоча загалом на сьогодні в Україні 
внаслідок пенсійної реформи, страховий стаж як 
і пенсійний вік для призначення пенсійних виплат 
визначено однаковим для чоловіків та жінок.
Зазначені положення статей 28, 33 Закону 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» вважаємо дискримінаційними.  

Ці норми не відповідають вимогам Директиви 
79/7/ЄЕС та положенням національного зако-
нодавства, що гарантують рівність, в тому числі 
і за ознакою статі та потребують зміни шляхом 
встановлення однакових вимог до страхово-
го стажу для чоловіків та жінок. Оскільки ст. 7 
Директиви 79/7/ЄЕС передбачає можливість 
врахування окремих обставин для визначення 
різних умов соціального забезпечення чоловіків 
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та жінок, положення національного законо-
давства щодо дострокового виходу на пенсію 
в окремих випадках, лише чоловіків або жінок, 
не порушують принципу рівності ставлення.  
До винятків, що відповідають принципу гендерної 
рівності, слід віднести визначений ч. 3 ст. 115 
Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» пункт 3:

«жінки, які народили п’ятьох або більше дітей 
та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб 
з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до 
зазначеного віку, — після досягнення 50 років та 
за наявності страхового стажу не менше 15 років. 
За вибором матері або в разі її відсутності, якщо 
виховання п’ятьох або більше дітей чи дити-
ни з інвалідністю здійснювалося батьком, йому 
призначається дострокова пенсія за віком після 
досягнення 55 років та за наявності страхового 
стажу не менше 20 років.»

В даному випадку, відмінності щодо умов призна-
чення дострокової пенсії для жінок і чоловіків є 
виправданими, з огляду на те, що жінкам нада-
ються з у зв’язку із народженням та вихованням 
дітей, а чоловікам — у зв’язку із вихованням.

Водночас, не обґрунтованими і дискримінацій-
ними слід вважати інші положення ст. 115 Зако-
ну України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» щодо різних вимог до віку 
та страхового стажу для чоловіків і жінок щодо 
дострокового виходу на пенсію:

1)  особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), 
диспропорційні карлики — після досягнення чо-
ловіками 45 років, жінками 40 років та за на-
явності страхового стажу не менше 20 років 
у чоловіків і не менше 15 років у жінок;

2)  особи з інвалідністю по зору I групи — сліпі та 
особи з інвалідністю з дитинства I групи — 
після досягнення чоловіками 50 років, жінками 
40 років та за наявності страхового стажу не 
менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років 
у жінок;

4)  військовослужбовці, особи начальницького 
і рядового складу органів внутрішніх справ, 

поліцейські, які брали участь у бойових діях, 
в антитерористичній операції в районах її 
проведення, у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стри-
мування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях в районах 
їх здійснення, а також ті, яким встановлено 
інвалідність внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва, отриманих під час захисту Бать-
ківщини або під час виконання інших обов’язків 
військової служби (службових обов’язків), або 
внаслідок захворювання, пов’язаного з перебу-
ванням на фронті, виконанням інтернаціо-
нального обов’язку чи безпосередньою участю 
в антитерористичній операції в районах її 
проведення, у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стри-
мування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях в районах 
їх здійснення, дружини (чоловіки), якщо вони 
не взяли повторний шлюб, і батьки військо-
вослужбовців, осіб начальницького і рядового 
складу органів внутрішніх справ, поліцейських, 
які померли (загинули) у період проходження 
військової служби (виконання службових обов’яз-
ків) чи після звільнення із служби, але внаслі-
док поранення, контузії, каліцтва, отриманих 
під час виконання обов’язків військової служби 
(службових обов’язків), захворювання, пов’язаного 
з перебуванням на фронті, ліквідацією наслід-
ків Чорнобильської катастрофи, виконанням 
інтернаціонального обов’язку чи безпосеред-
ньою участю в антитерористичній операції 
в районах її проведення, у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях 
в районах їх здійснення тощо, — після досягнення 
чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за 
наявності страхового стажу не менше 25 років 
у чоловіків і не менше 20 років у жінок;

5)  дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повтор-
ний шлюб, діти, які стали особами з інвалідні-
стю до досягнення повноліття, і батьки, яким 
надано статус особи, на яку поширюється чин-
ність Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», від-
повідно до абзацу чотирнадцятого пункту 1 
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статті 10 зазначеного Закону — після досяг-
нення чоловіками 55 років, жінками — 50 років 
та за наявності страхового стажу не менше 
25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Такі положення, що нормативно закріплюють 
гендерну нерівність, не є обґрунтованими та по-
требують внесення змін.

г)  відсутність механізму протидії непрямій 
дискримінації у соціально-забезпечуваль-
ному законодавстві

Згідно ст. 4 Директиви 79/7/ЄЕС принцип рівності 
у ставленні означає, що не існує ані прямої, ані 
непрямої дискримінації за ознакою статі, зокрема, 
щодо шлюбного або сімейного статусу.
В Україні законодавством в цілому гарантовано 
рівність від прямої дискримінації. 

Необхідність забезпечення рівності у ставленні 
шляхом заборони непрямої дискримінації в націо-
нальному законодавстві фактично не відображено. 
Так, лише поняття «непряма дискримінація» за-
кріплено в Законі України «Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в Україні», механізму 
реальної протидії непрямій дискримінації не визна-
чено. Поняття «непряма дискримінація» взагалі не 
застосовується у Законі України «Про забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків».

При цьому, оскільки існує дискримінаційна прак-
тика у сфері праці, часто чоловіки займають більш 
оплачувані посади, і загалом, наявний розрив 
у сфері оплати праці, жінки отримують близь-
ко 70% від оплати праці чоловіків, в тому числі 
внаслідок непрямої дискримінації. Відповідно, це 
призводить і до непрямої дискримінації у сфері 
соціального захисту, оскільки крім страхового ста-
жу другим ключовим показником для визначення 
розміру пенсій, інших соціальних виплат в межах 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування є розмір заробітної плати (доходу). 

Тому, необхідно на законодавчому рівні визначи-
ти механізм протидії непрямій дискримінації за 
ознакою статі у сфері соціального забезпечення.

д)  недосконалість механізму проведення ан-
тидискримінаційної та гендерно-правової 
експертизи нормативно-правових актів

Законодавство України визначає необхідність 
проведення антидискримінаційної та гендер-
но-правової експертизи як проектів норматив-
но-правових актів, так і уже діючих норматив-
но-правових актів.

Вказані положення сприяють реалізації ст. 5 Ди-
рективи 79/7/ЄЕС, що визначає: «Держави-члени 
вживають заходів, необхідних для забезпечення 
того, що будь-які закони, підзаконні акти і ад-
міністративні положення, які не відповідають 
принципу рівності у ставленні, були скасовані».
Відповідно, це сприяє можливості виявлення та 
усунення норм, що порушують принцип рівності 
у сфері соціального захисту.

4. Гендерний аналіз
Гендерний аналіз Директиви 79/7/ЄЕС передба-
чав аналіз бази нормативно-правових актів, які 
відповідають сфері дії Директиви, та встановлення 
тієї їх частини, що регулює (надає правові гарантії) 
захист жінкам та чоловікам, на випадок хворо-
би, інвалідності, старості, нещасних випадків на 
роботі і професійних захворювань та безробіття. 

На підставі аналізу бази нормативно-правових 
актів було встановлено ті з нормативно право-
вих актів, що регулюють питання Директиви, 
питання доступу жінок та чоловіків до вказаних 
інструментів соціального захисту. Результатом 
аналізу мав стати відібраний масив нормативно 
правових актів у сфері дії Директиви 79/7/ЄЕС, 
який наступних дослідженнях можливо було б 
оцінити на предмет гендерного впливу (Gender 
Impact Assessment) — передбачити визначення 
й оцінку стану цієї частини національного зако-
нодавства з точки зору правового забезпечення 
першочергових потреб жінок різних категорій 
у їх доступі до систем соціального забезпечення, 
праці та послуг у сферах, які регулює Директива 
79/7/ЄЕС. Для визначення бази нормативно пра-
вових актів у сфері дії Директиви 79/7/ЄЕС, було 
використано попередні дослідження6. 



6   Інститут стратегічних досліджень, 2015 р., www.recpc.kpi.ua/images/news/Uvarova_2015.pdf 
РАЦ, 2015 р., www.rac.org.ua/uploads/content/210/files/socialdimeuuapart2.pdf
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На основі доступних матеріалів був сформований 
список з 22 законів України, що регулюють пи-
тання Директиви 79/7/ЄЕС: 6 із них визначають 
принципи, загальні правові, фінансові й органі-
заційні засади страхування громадян:

1. Основи законодавства України про загаль-
нообов’язкове державне соціальне страху-
вання від 14.01.1998 р. № 16/98-ВР;

2. Закон України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» від 08.07.2010 р. 
№ 2464-VI;

3. Закон України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на випа-
док безробіття» від 02.03.2000 № 1533-III  
(статті 1, 7, 4, 6);

4. Закон України «Про загальнообов’язко-
ве державне соціальне страхування» від 
23.09.1999 № 1105-XIV, в редакції Закону від 
20.01.2018, (статті 1, 19, 35, 36);

5. Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реформу-
вання загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування та легалізації фонду 
оплати праці» від 28.12.2014 р. № 77-VIII;

6. Закон України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування» від 09.07.2003 
№ 1058 (статті 2, 9, 23, 26).

Ще 5 законів стосуються забезпечення соціаль-
них допомог, соціального захисту та соціальної 
захищеності (вразливих) категорій населення 
(ветеранів праці, інших громадян похилого віку, 
осіб з інвалідністю, осіб, що не мають права на 
пенсію, членів малозабезпечених сімей, членів 
сімей з дітьми):

1. Закон України «Про основні засади соціаль-
ного захисту ветеранів праці та інших гро-
мадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 
р. № 3721-XII;

2. Закон України «Про основи соціальної за-
хищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 
21.03.1991 № 875-XII (статті 1; 2; 17);

3. Закон України «Про державну соціальну допо-
могу особам, які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-
IV в редакції Закону від 11.10.2017(статті 3, 4);

4. Закон України «Про державну соціальну  
допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 
01.06.2000 № 1768-III в редакції Закону від 
20.01.2018 (стаття 4);

5. Закон України «Про державну допомогу сім’ям 
з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII, в редакції 
Закону від 20.01.2018 (статті 1, 10, 18–1, 12–1).

4 закони регулюють умови праці:

1. Кодекс Законів про працю України від № 322-
VIII від 10.12.71р.;

2. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 
№ 270/96-В;

3. Закон України «Про зайнятість населення» 
від 05.07.2012 № 5067-VI, (статті 5, 9, 11, 36);

4. Закон «Про колективні договори і угоди».

Власне недискримінації стосуються 3 закони:

1. Конституція України (статті 24 та 5);
2. Закон України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків» від 
30.05.2014 № 2866-IV;

3. Закон України Про засади запобігання та про-
тидії дискримінації в Україні.

Доступу до відновлення справедливості стосу-
ються 2 закони:

1. Закон України «Про звернення громадян» від 
02.10.1996 № 393/96-ВТ;

2. Кодекс адміністративного судочинства Укра-
їни, від 06.07.2005 № 2747-IV.

Виконаний перегляд бази нормативно-правових 
актів показує, що українською специфікою є те, 
що проблеми рівності та недискримінації, зокре-
ма за статтю, в Україні юридично іррегульовані. 

Пряма дискримінація за статтю у переглянутих 
нормативних актах, як правило, відсутня. Нато-
мість проблеми рівності та недискримінації у ряді 
сфер просто не регулюються юридичним шляхом, 
а послуговуються мораллю, звичаями, етикетом, 
уподобанням осіб, що мають відповідну, визначену 
їх функціональними обов’язками, посаду чи владу 
розпоряджатися або приймати поточні рішення 
в тій чи іншій сфері.
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Тому питання ідентифікації норм непрямої дис-
кримінації за статтю у сфері послуг і праці стає 
ключовим методичним викликом для імпле-
ментації усіх «антидискримінаційних» дирек-
тив Угоди. Отже норм, що встановлюють пряму 
дискримінацію, наведені нормативно-правові 
акти не містять. А от при дослідженні непрямої 
дискримінації аналіз нормативно-правових актів 
не може обмежуватися тільки законодавством 
і потребує більш глибокого аналізу з урахуванням 
практики їх реалізації.

Іншим проблемним питанням в імплементації 
«антидискримінаційних» директив Угоди є мето-
дика — спосіб визначення непрямої дискримінації. 
Адже вимогою Директиви 79/7/ЄЕС є створення 
рівних гарантій захисту (зокрема за статтю) там, де 
їх немає; а також ідентифікація й припинення дії 
норм, які дискримінацію продукують. Тож повна 
імплементація Директиви 79/7/ЄЕС та інших 
«антидискримінаційних» директив потребує пов-
ного гендерного аналізу законів та підзаконних 
нормативних актів, що є у сфері дії директив.

Експерти проекту пішли цим шляхом, складаючи 
списки законів України, які регулюють відносини 
у сфері дії «антидискримінаційних» директив. 
Було встановлено, що повний аналіз підзаконної 
нормативної бази є дуже об’ємним7 і потребує 
фахових зусиль великих колективів, а не кількох 
експертів. Для гендерного аналізу підзаконних 
нормативних актів директиви 79/7/ЄЕС було  
здійснено аналіз8 трьох з 22 основних законів:
 «Про забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок та чоловіків», «Про колективні угоди та 
договори», «Про зайнятість населення».
Кожен нормативно-правовий акт оцінювався 
не лише на відповідність принципу рівних прав 
і можливостей (кодуючись як гендерно відпо-
відний чи гендерно невідповідний), але й на 

відповідність категоріям жінок і чоловіків наяв-
них у вимогах Директиви 79/7/ЄЕС (кодуючись 
як відповідний/невідповідний положенням щодо 
жінок і чоловіків Директиви).

Результатом проробленого аналізу бази норма-
тивно правових актів, що є у сфері дії Директиви 
79/7/ЄЕС, став перелік9 відібраних нормативно 
правових документів, що регулюють сферу від-
носин Директиви. Встановлено, що з 492 норма-
тивно-правових актів гендерно відповідними для 
Директиви 79/7/ЄЕС є 278. Їх необхідно надалі 
піддати процедурам більш поглибленої експер-
тизи. Щодо блоку по недискримінації особливо 
детально здійснювався гендерний аналіз Закону 
України «Про забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків» від 30.05.2014 № 2866-IV.

Недискримінація у трудових та соціальних від-
носинах не є пріоритетною — із 54 норматив-
но-правових актів, пов’язаних із Законом України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», тільки 16 релевантні питан-
ням рівності у соціально-трудових відносинах.  
Ще частину можна назвати умовно-релевантними 
(вони просто містять окреме положення-деклара-
цію про необхідність не дискримінувати в праці)10.

Узагалі, таке положення на сьогодні містить вже 
ряд Угод — Генеральна, галузеві та регіональні11 

(вони просто не відображені в пов’язаних доку-
ментах даного закону — законодавець, вочевидь, 
не асоціює їх із недискримінацією). Із них, поло-
женням Директиви 79/7/ЄЕС умовно відповідають 
лише 3:
1. «Про затвердження Плану діяльності Мі-

ністерства соціальної політики України на 
2014–2016 роки» (Мінсоцполітики України; 
Наказ, План, Заходи від 20.02.2014 № 870, що 
відсилає до Порядку розроблення проектів 

7  У середньому 10-15 законів в межах аналізу Директиви, як правило, містять від 300 до 1400 підзаконних нормативних актів. Навіть первин-
ний аналіз – лише на гендерну відповідність/невідповідність – розширить експертизу до обсягів, які значно перевищують проектний час.

8  Аналіз здійснювався за допомогою рекомендованих Міністерством юстиції України Методичних рекомендацій щодо проведення гендер-
но-правової експертизи законодавства

9 Всього було переглянуто і проаналізовано масив із 492 нормативно-правових актів.
10  Це закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», що містить статті на захист рівності у трудових відносинах; 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України «Про соціальний діалог 
в Україні» - у ньому є пункти про внесення положень про забезпечення рівності у трудові угоди й договори; Зміни та доповнення до Галу-
зевої угоди між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості 
будівельних матеріалів України, що також містить таке положення.

11 fpsu.org.ua/index.php/home/generalna-ugoda-galuzevi-ugodi-teritorialni-ugodi/93-regionalni-dogovori/533-regionalni-ugodi
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прогнозних і програмних документів еконо-
мічного і соціального розвитку та державного 
бюджету; (потребують додаткового аналізу).

2. «Про затвердження Методичних рекоменда-
цій щодо виконання власних (самоврядних) 
повноважень об’єднаної територіальної гро-
мади у сфері соціального захисту населення», 
Мінсоцполітики України; Наказ, Рекомендації, 
Перелік від 19.01.2016 № 26, що містить ці Ме-
тодичні рекомендації (потребують додатко-
вого аналізу).

3. Зміни та доповнення до Галузевої угоди між 
Міністерством регіонального розвитку та бу-
дівництва України та Профспілкою працівни-
ків будівництва і промисловості будівельних 
матеріалів України на 2009 (план заходів якого 
потребує додаткового аналізу).

 
Прямо релевантні статті 6 Директиви 79/7 ЄЕС 
лише 2 з 54 підзаконних нормативно-право-
вих акти Закону України «Про забезпечення  
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 
від 30.05.2014 No 2866-IV:

1.  «Про Експертну раду з питань розгляду звер-
нень за фактами дискримінації за ознакою 
статі» (Мінсоцполітики України; Наказ, Склад 
колегіального органу, Положення від 08.06.2012 
№ 345), що створює квазі-судовий механізм 
протидії дискримінації;

2.  «Про деякі питання реалізації державної по-
літики з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі 
людьми та попередження насильства в сім’ї», 
Мінсоцполітики України; Наказ від 13.08.2014 
№ 549, про призначення Н. Федорович коор-
динатором гендерних питань.

Щодо блоку по умовам праці, то базовий аналіз 
був зроблений по двох основних законах:
1. Закон України «Про зайнятість населення» 

від 05.07.2012 р. No 5067-VI, Статті 5, 9, 11, 36;
2. Закон України «Про колективні договори  

і угоди».

За результатами аналізу було складено перелік 
(«Додаток 1» – на www.bureau.in.ua) із 278 норма-
тивно-правових актів, що стосуються цих законів 
та регулюють відносини щодо умов праці жінок 
та чоловіків12 

Варто відзначити загалом позитивну тенденцію 
щодо імплементації положень Директиви в на-
ціональне законодавство.

Втім для більш ефективної дієвості цих норматив-
них приписів доцільно забезпечити проведення 
моніторингу стану реалізації законодавчих норм 
щодо рівності у сфері соціального забезпечення. 

Це дозволить виявити не лише недоліки право-
вого регулювання, але й сприятиме подальшому 
удосконаленню правової основи регулювання 
означеної сфери.

Важливим є проведення заходів щодо адвокації 
серед суддівського корпусу застосування норм 
Директиви, які імплементовані в національне 
законодавство для більш ефективного забезпе-
чення на практиці рівності у сфері соціального 
забезпечення. 
Разом з тим, при подальшій роботі у напрямку 
правового забезпечення (в аспекті проведення 
заходів нормативного визначення та судово-прак-
тичного застосування) слід витримати розумний 
баланс у прагненні до забезпечення прав жінок, 
просуванні до гендерної рівності. Важливо не пе-
рейти до іншої крайності — коли гендерна рівність 
замінюється патерналістським підходом до жінок.
Також одним із суспільно-корисних заходів, який 
став би позитивним додатком для усунення про-
блем реалізації принципу рівності в соціальному 
забезпеченні, може бути проведення кількісного 
дослідження щодо оцінки фактів порушень прин-
ципу рівності чоловіків та жінок. Результати такого 
дослідження створили би основу для виявлення 
головних чинників порушення принципу рівності 
і стали б орієнтиром для подальших дій.

12     До аналізу не брався Кодекс законів про працю, з наступних причин: 
- наявність внесеного проекту; який зробить нечинним поточний Кодекс; 
- значні обсяги аналізу, коментарів, пропозицій, уже зроблених до проекту цього Кодексу державними та неурядовими гендерними екс-
пертами;значна кількість пов’язаних із чинним Кодексом нормативно-правових актів  
(понад 3 900), для аналізу яких потрібне окреме дослідження.

https://drive.google.com/file/d/1zDn_KBN14IVQODf3uGAU4DCdyHh3K0mH/view
www.bureau.in.ua
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Висновки
До першочергових заходів, необхідних для 
імплементації Директиви №79/7/ЄЕС, слід 
віднести:

1. Закріплення принципу гендерної рівності 
у спеціальному законодавстві щодо надан-
ня окремих видів соціального забезпечення 
(Основах законодавства України про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування, 
Законах України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», «Про за-
гальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття», 
«Про соціальні послуги» тощо);

2. Врегулювання розбіжностей у застосуванні 
термінів щодо визначення соціальних ри-
зиків, визначених ст. 3 Директиви (стосовно 
старості, хвороби);

3. Вилучення дискримінаційних норм за ознакою 
статі із Закону України «Про загальнообов’яз-
кове державне пенсійне забезпечення» (статті 
28, 33, 115), які не відповідають вимогам Дирек-
тиви 79/7/ЄЕС та положенням національного 
законодавства, що гарантують рівність, в тому 
числі і за ознакою статі та потребують зміни 
шляхом встановлення однакових вимог до 
страхового стажу й віку для чоловіків та жінок;

4. Визначення та нормативне врегулювання 
механізму протидії непрямій дискримінації 
у сфері соціального забезпечення;

5. Вдосконалення механізму проведення анти-
дискримінаційної та гендерно-правової екс-
пертизи нормативно-правових актів у сфері 
соціального забезпечення.
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Правовий та  
гендерний аналіз  
стану імплементації Директиви � 92/85/ЄЕС 
про вжиття заходів з поліпшення безпеки  
та охорони здоров’я на виробництві вагітних 
працівниць, працівниць, які нещодавно 
народили, або годують 
(десята індивідуальна Директива у значенні 
статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)
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1. Цілі та загальні положення
Директива № 92/85/ЄЕС про вжиття заходів з  
поліпшення безпеки та охорони здоров’я на ви-
робництві вагітних працівниць, працівниць, які 
нещодавно народили, або годують, прийнята 
у зв’язку з необхідністю правової регламента-
ції додаткових гарантій для працівниць у сфері 
безпеки праці та охорони здоров’я, виходячи із їх 
репродуктивної функції, необхідності створення 
умов для народження здорових дітей.

В цілому положення Директиви, що визначають 
її цілі, враховано в національному законодавстві. 
Передбачено як загальні норми, що регламен-
тують рівність чоловіків та жінок у сфері праці 
(Конституція України, Закон України «Про за-
безпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків», Закон України «Про засади запобі-
гання та протидії дискримінації в Україні») так 
і спеціальні норми, які визначають можливість 
здійснення позитивних дій як спеціальних за-
конодавчих заходів, направлених на підвищення 
гарантій для забезпечення рівності можливостей 
окремих соціальних груп, в тому числі жінок (За-
кон України «Про зайнятість населення», Закон 
України «Про охорону праці», Кодекс законів про 
працю України, глава XII «Праця жінок»). 

В трудовому законодавстві України встановлено 
необхідність спеціального правового регулюван-
ня праці вагітних жінок (частково також жінок,  
які годують).

Водночас, вагітні працівниці, працівниці, які 
нещодавно народили та працівниці, які году-
ють, належать до категорій працівників, що 
можуть зазнавати дискримінації у сфері праці 
за сімейними обов’язками (а не ознакою статі).  
 
Тому, доцільно в Конституції України, Законі Укра-
їни «Про зайнятість населення» нарівні зі статтю 
виділити таку ознаку для заборони дискримінації 
як сімейні обов’язки. При цьому, перелік анти-
дискримінаційних ознак у вказаних нормативних 
актах не є вичерпним.

 

2. Термінологічні розбіжності
Директива № 92/85/ЄЕС спрямована на створен-
ня додаткових гарантій у сфері праці для трьох 
окремих категорій працівників: 1) вагітних пра-
цівниць; 2) працівниць, які нещодавно народили; 
3) працівниць, які годують.

В національному законодавстві застосовується 
лише одна із вказаних категорій — вагітні жінки. 
При цьому, існує суперечність із термінологією 
Директиви № 92/85/ЄЕС, де застосовано по-
няття «вагітна працівниця», що означає праців-
ницю, яка інформує про свій стан роботодавця, 
відповідно до національного законодавства та/
або практики. Тому:

1. трудове законодавство повинно визначати 
додаткові юридичні гарантії не для усіх вагіт-
них жінок, а лише тих, які працюють за тру-
довим договором, тому більш обґрунтованим 
є застосування в Кодексі законів про працю 
(далі — КЗпП) та трудовому законодавстві в ці-
лому поняття «вагітна працівниця» замість 
поняття «вагітна жінка»;

2. в національному законодавстві не визна-
чено механізм інформування роботодав-
ця вагітною працівницею про свій стан, 
відповідно, нормативно не встановле-
но термін, з якого на працівницю поши-
рюються гарантії, визначені трудовим за-
конодавством України для вагітних жінок.  
Якщо працівниця не проінформувала робото-
давця про вагітність, він не повинен їй забезпе 
чувати відповідні гарантії, однак, формаль-
но-логічне тлумачення КЗпП не дозволяє 
прийти до такого висновку.

Отже, необхідним є закріплення в трудовому за-
конодавстві поняття вагітна працівниця (виходя-
чи з положень ст. 2 Директиви) як працівниця, 
що проінформувала роботодавця про свій стан. 
Це поняття буде відмінним від поняття «вагітна 
жінка», що наступає у зв’язку з вагітністю і не 
залежить від наявності у роботодавця інформації 
про цей стан працівниці.

Поняття «працівниця, яка нещодавно народила» 
не застосовується в трудовому законодавстві, при 
цьому що ст. 2 Директиви встановлює необхідність 
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визначення строку, протягом якого працівниця 
буде мати такий статус, у національному законо-
давстві або практиці. КЗпП визначає ряд додатко-
вих спеціальних гарантій у сфері праці для жінок, 
які мають дітей віком до трьох років.

Вважати тотожними юридичні категорії «праців-
ниця, яка нещодавно народила» та «жінка, що має 
дитину віком до трьох років» не можна.

По-перше, виходячи з етимологічного тлумачен-
ня слова «нещодавно» (який був у недалекому 
минулому)13 не можна погодитися, що це період 
3-х років.

По-друге, значна кількість спеціальних гаран-
тій у сфері праці за наявності дитини до трьох 
років поширюється і на працівників-чоловіків.  
При цьому, існує Директива № 2010/18/ЄС (замі-
нює Директиву № 96/34/ЄС) про рамкову угоду 
щодо батьківської відпустки, яка окремо визначає 
гарантії рівності та недискримінації для праців-
ників із сімейними обов’язками, в тому числі, чо-
ловіків та жінок, які мають дітей.

Тому, існує необхідність у трудовому законодавстві 
України розмежувати спеціальні гарантії, що сто-
суються працівниць, які нещодавно народили (ви-
ходячи із мети цих норм — створення додаткових 
умов для забезпечення безпеки праці та охорони 
здоров’я) та гарантії для працівників із сімейними 
обов’язками (виходячи із мети цих норм — ство-
рення додаткових умов догляду за дітьми).

Щодо «працівниць, які годують» КЗпП містить 
лише одну спеціальну гарантію — надання додат-
кової перерви для годування дитини (ст. 183 КЗпП) 
для жінок, що мають дітей віком до півтора роки.

Отже, стаття 2 Директиви № 92/85/ЄЕС не вра-
хована в національному законодавстві, відсутні 
визначення понять «вагітна працівниця», «пра-
цівниця, яка нещодавно народила», «працівни-
ця, яка годує». При цьому, ст. 2 Директиви для 
визначення понять «вагітна працівниця», «пра-
цівниця, яка нещодавно народила», «працівни-
ця, яка годує» вказує на необхідність посилан-
ня на національне законодавство або практику. 

Відповідно, визначення стану імплементації інших 
статей Директиви, що визначають спеціальні нор-
ми з безпеки праці та охорони здоров’я вагітних 
працівниць, працівниць, які нещодавно народили, 
або які годують, є досить умовним з огляду на 
термінологічні розбіжності щодо цих категорій 
працівниць за національним законодавством та 
законодавством ЄС. І якщо з положеннями щодо 
вагітних працівниць/вагітних жінок таку аналогію 
проводити можна, незважаючи на різні терміни, 
то стосовно працівниць, які нещодавно народили 
або годують, проведення такої аналогії складне 
та неоднозначне.

3. Правовий аналіз
Аналізуючи стан імплементації Директиви 
№92/85/ЄЕС в Україні (порівняльна таблиця 
аналізу відповідності національного законодав-
ства нормам Директиви № 92/85/ЄЕС – на www.
bureau.in.ua), слід детальніше зупинитись на ряді 
проблемних питань:

а)  відсутність нормативно визначених пра-
вил оцінки агентів, умов праці та вироб-
ничих процесів, небезпечних для здоров’я 
вагітних працівниць, працівниць, які не-
щодавно народили або годують.

З метою визначення можливості залучення вагіт-
них працівниць, працівниць, які нещодавно наро-
дили або годують до певних видів робіт, важливе 
значення має наявність обґрунтованих правил 
оцінки впливу фізичних, хімічних та біологічних 
агентів та виробничих процесів на здоров’я від-
повідних працівниць. У додатках І, ІІ Директиви 
№ 92/85/ЄЕС визначено неповний перелік аген-
тів, умов праці та виробничих процесів, наявність 
яких повинна обмежувати можливість застосу-
вання праці вагітних працівниць, працівниць, які 
нещодавно народили або годують. Однак, вказані 
переліки в Україні не імплементовано.

Так, згідно ст. 174 КЗпП забороняється застосу-
вання праці жінок на важких роботах і на робо-
тах із шкідливими або небезпечними умовами 
праці, а також на підземних роботах, крім деяких 
підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по 
санітарному та побутовому обслуговуванню).

13 Словник української мови. Академічний тлумачний словник  sum.in.ua/s/neshhodavnij

https://drive.google.com/file/d/1dfU5OiJj5YKmxlN0iXtjCvvjVWAQgIx1/view
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Забороняється також залучення жінок до підій-
мання і переміщення речей, маса яких перевищує 
встановлені для них граничні норми. Загалом, 
роботи, на яких забороняється праця жінок, в біль-
шості пов’язані з фізіологічними особливостями 
організму жінки, а не вагітністю, народженням 
чи годуванням дитини.

Так, граничні норми підіймання і переміщення 
важких речей (Наказ МОЗ № 241) стосується усіх 
жінок, не визначено в ньому спеціальних поло-
жень стосовно вагітних працівниць, працівниць, 
які нещодавно народили або годують.

«Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і не-
безпечними умовами праці, на яких забороняється 
застосування праці жінок», затверджений Наказом 
Міністерства охорони здоров’я № 256 від 29.12.1993 
скасовано наказом МОЗ № 1254 від 13.10.2017 як 
дискримінаційний по відношенню до жінок.

Залишається чинною тільки гл. 3 розділу І Пе-
реліку № 256 (гірничі роботи), яка втрачає чин-
ність з дати завершення процедури денонсації  
Конвенції про використання праці жінок на під-
земних роботах у шахтах будь-якого роду № 45. 
При цьому, підземні роботи в шахтах згідно до-
датків І, ІІ Директиви № 92/85/ЄЕС відносяться  
до переліку умов праці, що можуть викликати ри-
зик для здоров’я вагітних працівниць, працівниць, 
які нещодавно народили або годують та повинні 
бути враховані роботодавцем.

Скасування Переліку № 256 при цьому не су-
проводжувалось внесенням змін до ст. 174 КЗпП 
та ст. 10 Закону України «Про охорону праці», 
що забороняють застосування праці жінок на 
важких роботах і на роботах із шкідливими або 
небезпечними умовами праці. При цьому, вказані 
норми поширюються і на вагітних працівниць, 
працівниць, які нещодавно народили або годують, 
оскільки спеціальні заборони щодо залучення до 
роботи вагітних жінок у КЗпП стосуються тільки 
нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і на-
правлення у відрядження (ст. 176 КЗпП).

Оскільки нормативно не визначено агенти, умови 
праці та виробничі процеси, що можуть негатив-
но впливати на здоров’я вагітних працівниць, 

працівниць, які нещодавно народили або годують, 
роботодавець за загальним правилом і не може 
їх враховувати при вирішенні питання про при-
йняття на роботу чи необхідність переведення 
вагітної працівниці, працівниці, яка нещодавно 
народила або годує.

Оскільки перелік важких робіт та робіт із шкід-
ливими і небезпечними умовами праці, на яких 
забороняється застосування праці жінок втратив 
чинність, фактично нині вагітних працівниць, 
працівниць, які нещодавно народили або годують, 
роботодавець має можливість залучати до робіт, 
які можуть здійснити негативний вплив на здо-
ров’я самих працівниць або їх майбутньої дитини.

Залишаються для застосування лише загальні 
гарантії, визначені КЗпП:
1. Для усіх працівників: а) забороняється укла-

дення трудового договору з громадянином, 
якому за медичним висновком запропоно-
вана робота протипоказана за станом здо-
ров’я (ст. 24); б) працівників, які потребують 
за станом здоров’я надання легшої роботи, 
власник або уповноважений ним орган по-
винен перевести, за їх згодою, на таку роботу 
у відповідності з медичним висновком тим-
часово або без обмеження строку (ст. 170); 

2. Для вагітних жінок та жінок, які мають дітей 
віком до трьох років: а) вагітні жінки відповідно 
до медичного висновку переводяться на іншу 
роботу, яка є легшою і виключає вплив неспри-
ятливих виробничих факторів, із збереженням 
середнього заробітку за попередньою роботою; 
б) жінки, які мають дітей віком до трьох років, 
в разі неможливості виконання попередньої 
роботи переводяться на іншу роботу із збере-
женням середнього заробітку за попередньою 
роботою до досягнення дитиною віку трьох 
років (ст. 178).

Існує нормативно визначений перелік шкіливих 
та небезпечних факторів виробничого середо-
вища і трудового процесу, при роботі з якими 
 обов’язкові попередній (періодичні) медич-
ний огляд працівників (Наказ МОЗ № 246).  
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Однак:
1. він поширюється лише на окремі категорії 

працівників, які проходять обов’язкові попе-
редній та періодичні медичні огляди;

2.  визначає перелік шкідливих та небезпечних 
факторів виробничого середовища і трудо-
вого процесу, при роботі з якими обов’язкові 
попередній (періодичні) медичний огляд пра-
цівників, а не які унеможливлюють виконання 
певних видів робіт.

При цьому, у додатку № 6 вказаного Наказу серед 
переліку загальних медичних протипоказань до 
роботи із шкідливими та небезпечними фактора-
ми виробничого середовища і трудового процесу 
віднесено вагітність та період лактації. Однак, 
які саме фактори виробничого середовища та 
трудового процесу вважати шкідливими та не-
безпечними залишається оціночним поняттям, 
оскільки нормативно не визначено.

Отже, в Україні засади оцінки фізичних, хімічних 
і біологічних агентів та виробничих процесів, які 
вважаються небезпечними для здоров’я вагітної 
працівниці; працівниці, яка нещодавно народила; 
працівниці, яка годує нормативно не визначені.
Більшість таких факторів визначаються лише в ці-
лому, виходячи із фізіологічних особливостей 
організму жінки або вагітності. Відповідні заса-
ди оцінки потребують розробки із врахуванням 
досягнень сучасної медицини та затвердження 
Наказом Міністерства охорони здоров’я окремо 
щодо а) вагітних працівниць; б) працівниць, які 
нещодавно народили; в) працівниць, які годують.

б)  Оцінка роботодавцем ризиків трудового  
процесу для вагітних працівниць, праців-
ниць, які нещодавно народили або годують

Згідно ст. 4 Директиви № 89/391/ЄЕС, робото-
давець повинен оцінити наявність агентів, ви-
робничих процесів та умов праці, що створюють 
ризик для вагітних працівниць, працівниць, які 
нещодавно народили або годують, а також ха-
рактер, ступінь і тривалість їх впливу та прийняти 
рішення про те, яких заходів необхідно вжити. 
Про результати перевірки відповідні працівниці 
повинні бути проінформовані роботодавцем.
Оскільки засади оцінки агентів та виробничих 

процесів, які вважаються небезпечними для здо-
ров’я вагітної працівниці; працівниці, яка нещо-
давно народила; працівниці, яка годує нормативно 
не визначені, то відповідна оцінка роботодавцем 
може бути здійснена тільки на підставі медичного 
висновку стосовно кожної окремої працівниці. 
При цьому, для визначення лікарем медичних 
протипоказань щодо виконання певної роботи, 
він повинен бути детально ознайомлений з усіма 
факторами виробничого середовища та умовами 
праці відповідної працівниці, що не представля-
ється можливим на практиці.

В цілому, необхідність оцінки ризиків впливу умов 
трудового процесу на працівника 1) покладено 
на роботодавця тільки при укладенні трудового 
договору; 2) не визначено як окремі заходи щодо 
вагітних працівниць, працівниць які народили 
дитину, працівниць, які годують.

Так, обов’язок роботодавця проінформувати пра-
цівника про умови праці, наявність на робочому 
місці, де він буде працювати, небезпечних i шкід-
ливих виробничих факторів, якi ще не усунуто, 
та можливі наслiдки їх впливу на здоров’я, його 
права на пiльги i компенсацiї за роботу, в таких 
умовах також визначено для роботодавця на етапі 
укладання трудового договору (ст. 29 КЗпП).

При цьому, відповідно до ст. 23 Закону України 
«Про охорону праці», працівникам та/або їхнім 
представникам забезпечується доступ до інфор-
мації та документів, що містять результати атес-
тації робочих місць, заплановані роботодавцем 
профілактичні заходи, результати розслідування, 
обліку та аналізу нещасних випадків і професійних 
захворювань і звіти з цих питань, а також до пові-
домлень, подань та приписів органів державного 
нагляду за охороною праці. Однак, інформувати 
про результати атестації робочих місць, наявність 
на них небезпечних виробничих факторів, робо-
тодавець не зобов’язаний.

Норми КЗпП та Закону України «Про охорону 
праці» щодо організації охорони праці стосуються 
усіх працівників загалом, частково передбаче-
но спеціальні норми щодо охорони праці жінок. 
Спеціальні норми, які б стосувались працівниць, 
які щойно народили дитину та працівниць, які 
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годують, в контексті охорони праці та оцінки не-
гативних чинників виробничого середовища на їх 
здоров’я та обов’язку інформування роботодавцем 
працівниць про такий вплив, у національному 
законодавстві відсутні.

в)  тимчасове пристосування умов праці для 
вагітних працівниць, працівниць, які нещо-
давно народили або годують

Трудове законодавство передбачає ряд гарантій 
щодо тимчасового пристосування умов праці для 
вагітних працівниць:

а)  зниження норм виробітку та норм обслугову-
вання відповідно до медичного висновку (ч. 1 
ст. 178 КЗпП),

б)  переведення на іншу роботу, яка є легшою 
і виключає вплив несприятливих виробничих 
факторів, із збереженням середнього заробітку 
за попередньою роботою (ч. 1 ст. 178 КЗпП);

в)  звільнення від роботи із збереженням серед-
нього заробітку до вирішення питання про пе-
реведення на легшу роботу (ч. 2 ст. 178 КЗпП);

г)  встановлення неповного робочого часу на про-
хання вагітної жінки (ст. 56 КЗпП).

Отже, ст. 4 Директиви № 89/391/ЄЕС врахована 
в національному законодавстві щодо вагітних пра-
цівниць. Однак, не передбачено окремо гарантій 
щодо можливості тимчасового пристосування 
умов праці для працівниць, які народили дитину; 
працівниць, які годують. Кодекс законів про працю 
застосовує поняття «жінки, які мають дітей віком 
до трьох років», що не відповідає положенням 
ст. 5 Директиви та не може застосовуватись як 
тотожне категоріям «працівниця, яка нещодав-
но народила»; «працівниця, яка годує», що було 
обґрунтовано вище.

Необхідно передбачити у КЗпП додаткові гарантії 
щодо тимчасового пристосування умов праці за 
медичним висновком для працівниць, які нещо-
давно народили або які годують, виокремити їх 
від загальних гарантій для жінок, які мають дітей 
віком до трьох років.

г)  обмеження залучення до роботи вагітних пра-
цівниць, працівниць, які нещодавно народили

Стаття 6 Директиви № 89/391/ЄЕС визначає ви-
падки, у яких не можна змушувати виконувати 
трудові обов’язки вагітних працівниць та пра-
цівниць, які нещодавно народили. Такі випад-
ки в Директиві пов’язані із переліком агентів та 
виробничих процесів, визначених в Додатках до 
Директиви, які, як зазначалось вище, в Україні  
не застосовуються.

Однак, необхідно звернути увагу і на відмінність 
підходів у положеннях Директиви № 89/391/
ЄЕС та національного трудового законодавства 
щодо можливості залучення до певних видів 
робіт вагітних працівниць та працівниць, які не 
щодавно народили.

Так, у Директиві йде мова про неможливість зму-
шувати виконувати певні обов’язки відповідних 
працівниць (при цьому, у інших статтях Директиви 
закріплено обов’язок роботодавця проінформу-
вати про небезпечність впливу окремих агентів 
та виробничих процесів на здоров’я працівниці 
або її майбутньої дитини). 

Відповідно до національного законодавства, ва-
гітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 
трьох років заборонено залучати до надурочних 
робіт (ст. 63 КЗпП), робіт у нічний час, до на-
дурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення 
у відрядження (ст. 176 КЗпП). Такі положення не 
є обґрунтованими, адже відсутній визначений 
причинно-наслідковий зв’язок між відповідними 
роботами та їх впливом на стан здоров’я працівни-
ці. Крім того, вказані положення можна вважати 
дискримінаційними щодо вагітних жінок та жінок, 
які мають дітей віком до трьох років.

Вважаємо, що необхідно передбачити не заборону 
залучення вагітних працівниць, працівниць, які 
нещодавно народили або які годують до окремих 
видів робіт, а неможливість змушувати виконувати 
певні види робіт роботодавцем, як і визначено 
Директивою.

При цьому, перелік робіт, на яких обмежене за-
стосування праці вагітних працівниць, працівниць, 
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які нещодавно народили або годують, повинен 
визначатись, виходячи із загальних засад оцінки 
агентів та виробничих процесів на стан їх здоров’я.

Роботи у нічний час, вихідні дні, відрядження, 
як це визначено національним законодавством, 
не завжди будуть справляти негативний вплив 
на стан здоров’я цих категорій працівниць. Крім 
того, будучи проінформованими про наявні ри-
зики, остаточне рішення про можливість або не-
можливість виконання певної роботи приймає 
працівниця. Тому, обмеження виконання певних 
робіт за ознакою вагітності чи наявності дитини до 
трьох років за діючим трудовим законодавством 
вважаємо дискримінаційним.

Окрема ст. 7 Директиви № 89/391/ЄЕС присвя-
чена питанню регламентації залучення вагітних 
працівниць, працівниць, які нещодавно народили 
або годують до нічних робіт. Вказане питання 
обґрунтовано не регулюється у ст. 6 Директиви, 
що визначає випадки, у яких не можна змушувати 
виконувати трудові обов’язки вагітних працівниць 
та працівниць, які нещодавно народили, оскільки 
ці випадки пов’язані із окремими агентами чи 
виробничими процесами. Тоді як ст. 7 поширю-
ється на всі види нічних робіт незалежно від виду 
трудової діяльності.

КЗпП містить імперативну норму щодо заборони 
залучення до роботи в нічний час вагітних жінок 
та жінок, які мають дітей віком до трьох років. 
Тоді як ст. 7 Директиви встановлює лише заборо-
ну примушувати працівниць у період вагітності 
та період після народження дитини на основі 
медичної довідки, що підтверджує необхідність 
такої заборони, з огляду на необхідність охорони 
здоров’я такої працівниці.

При цьому, згідно ст. 175 КЗпП передбачено 
загальну заборону залучення жінок до робіт 
у нічний час за винятком окремих галузей на-
родного господарства, де це викликається осо-
бливою необхідністю і дозволяється як тимча-
совий захід. Водночас, перелік галузей, в яких 
допускається застосування праці жінок у нічний 
час, на виконання ст. 175 КЗпП не затверджено.  
Не враховано в КЗпП взагалі п. b ст. 7 Директиви 
щодо надання відпустки (звільнення від роботи) 

або збільшення декретної відпустки у разі, якщо 
переведення на денну роботу технічно та/ 
або об’єктивно неможливе або не може вмоти-
вовано вимагатися з належним чином обґрун-
тованих причин.

Норми щодо загальної заборони праці жінок у ніч-
ний час є дискримінаційними. З метою їх приве-
дення у відповідність до міжнародних стандартів 
та ст. 7 Директиви необхідно передбачити таку 
заборону лише у випадках, коли продовження 
виконання роботи у нічний час може завдати 
шкоди здоров’ю вагітної працівниці, працівниці, 
яка народила, працівниці, яка годує.

При цьому, потребує нормативного закріплення 
і право вагітної працівниці, працівниці, яка щойно 
народила, працівниці, яка годує на збільшення 
відпустки по вагітності та пологах або відпустки 
по догляду за дитиною до трьох років при немож-
ливості переведення із нічної роботу на денну.

д)  звільнення від роботи на час проходження 
медичного обстеження в період спостере-
ження за вагітністю.

Згідно ст. 9 Директиви № 89/391/ЄЕС регламен-
товано право вагітних працівниць на необхідний 
час, без втрати оплати, для проходження ме-
дичного обстеження, якщо таке обстеження має 
проводитися у робочий час. Дана стаття врахована 
в національному законодавстві лише частково.

Так, «Основи законодавства про охорону здо-
ров’я» відносять профілактичні медичні огляди 
вагітних жінок до обов’язкових медичних оглядів.  
 
Водночас, Закон України «Про охорону праці» 
серед медичних оглядів, за час проходження яких 
за працівниками зберігається місце роботи та 
середня заробітна плата, медичні огляди вагітних 
жінок окремо не визначає. На підзаконному рівні, 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про збереження середньої заробітної плати за 
вагітними жінками на період обстеження в спеціа-
лізованих медичних закладах» від 15.10.1991 № 268 
гарантовано збереження середньої заробітної 
плати на період проходження медичних оглядів 
вагітними жінками тільки у випадках:
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1. якщо вони, зайняті на роботах, які входять до 
переліку виробництв, цехів, професій і посад 
з шкідливими умовами праці, робота в яких 
дає право на додаткову відпустку і скорочену 
тривалість робочого часу;

2. якщо вони мали ускладнення під час попе-
редньої вагітності або пологів.

Тому, потребує доповнення КЗпП та Закон України 
«Про охорону праці» нормою, яка б гарантувала 
збереження місця роботи та середньої заробітної 
плати за вагітною працівницею протягом проход-
ження медичного обстеження у зв’язку із вагітні-
стю, якщо таке обстеження повинно проводитись 
у робочий час.

е)  заборона на звільнення та захист права  
на працю

Стаття 10 Директиви № 89/391/ЄЕС визначає 
загальні гарантії від незаконного звільнення пра-
цівниць протягом терміну від початку вагітності до 
кінця відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, 
крім виняткових випадків, не пов’язаних з їх ста-
ном, які дозволені національним законодавством 
та/або практикою.

Відповідно до ст. 184 КЗпП звільнення вагітних 
жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років 
з ініціативи власника або уповноваженого ним 
органу не допускається, крім випадків повної 
ліквідації підприємства, установи, організації, 
коли допускається звільнення з обов’язковим 
працевлаштуванням. Пункт 2 ст. 10 Директиви 
наголошує на необхідності роботодавцю вказу-
вати обґрунтовані причини звільнення вагітної 
працівниці у письмовій формі. Вказана гарантія 
у КЗпП не передбачена.

В цілому, КЗпП не дозволяє звільняти вагітних 
працівниць, працівниць, які нещодавно народили 
або годують (в цьому контексті це і будуть жін-
ки, які мають дітей віком до трьох років) взагалі 
з ініціативи роботодавця.

Ст. 10 Директиви наголошує на існуванні «винят-
кових випадків, не пов’язаних з їх станом (вагіт-
ністю), які дозволили б звільняти вагітну праців-
ницю». Такі винятки слід передбачити в КЗпП 

з метою захисту інтересів роботодавця (зокрема, 
для підстав звільнення з ініціативи роботодавця 
за порушення трудової дисципліни — пп. 3, 4, 7, 
8 ст. 40 КЗпП) та усунення дискримінаційного 
результату для самих працівниць, вагітних або 
які мають дітей віком до трьох років.

Так, неможливість звільнення вагітної працівниці, 
працівниці, що має дітей віком до трьох років 
навіть за порушення трудової дисципліни, невід-
повідності займаній посаді тощо призводить на 
практиці до дискримінаційного результату — ро-
ботодавцю просто не вигідно приймати на роботу 
працівницю, яка вагітна або має дитину до трьох 
років. Адже для таких працівниць роботодавець не 
може встановити випробування з метою перевір-
ки їх ділових якостей, а після працевлаштування 
фактично не має можливості звільнити, навіть 
якщо вони не виконують належним чином трудову 
функцію, в тому числі навіть свідомо, порушуючи 
трудову дисципліну.

Положення національного законодавства в цілому 
не суперечать вимогам ст. 11 Директиви, що рег-
ламентує право на роботу вагітних працівниць, 
працівниці, які нещодавно народили або году-
ють. Водночас, національним законодавством 
детально не регламентовано механізм захисту при 
дискримінаційній відмові в прийнятті на роботу 
з мотивів вагітності, наявності новонароджених 
дітей тощо. Окрім права на оскарження необ-
ґрунтованої відмови в прийнятті на роботу (ст. 22 
КЗпП), в Законі України «Про забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок і чоловіків» або КЗпП 
слід передбачити юридичну відповідальність за 
дискримінаційну відмову роботодавцем у при-
йнятті на роботу вагітних працівниць; працівниць 
які народили; працівниць, які годують.

Стаття 12 Директиви передбачає необхідність за-
провадження дієвих заходів для захисту вагітними 
працівницями, працівницями, які нещодавно на-
родили або годують, своїх порушених прав у сфері 
праці за допомогою судових процесів, шляхом 
звернення за допомогою до інших компетентних 
органів. Положення аналізованої статті в цілому 
враховано в національному законодавстві. Однак, 
адміністративні механізми захисту трудових прав 
(шляхом звернення до уповноважених державних 
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органів) вагітних працівниць, працівниць, які  
народили, працівниць які годують в Україні  
досить обмежені.

4. Гендерний аналіз
В ході проведення гендерної експертизи Директи-
ви № 92/85/ЄЕС було проаналізовано підзаконну 
нормативну базу, що регулює правовідносини 
в сфері її дії. Основну увагу зосереджено на від-
повідності національної нормативної бази потре-
бам та інтересам цільових груп населення, на які 
направлена регулятивна дія Директиви, — пра-
цюючих матерів, або майбутніх матерів (тих, які 
є вагітними, нещодавно народили, або годують).

З погляду гендерного аналізу, основні законодавчі 
нормативно-правові акти, що регулюють право-
відносини в сфері дії Директиви, це 4 закони та 4 
підзаконні нормативно-правових акти:

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 
р. № 322-VIII.

2. Закон України «Про охорону праці» від 
14.10.1992 р. № 2694-XII.

3. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 
р. № 504/96-ВР (ред. 20.01.2018 р.).

4. Закон України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків» від 
08.09.2005 р. № 2866-IV (ред. від 07.01.2018 р.).

5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України 
«Про затвердження Переліку важких робіт та 
робіт із шкідливими і небезпечними умовами 
праці, на яких забороняється застосування 
праці жінок» (ДНАОП 0.03–8.08–93) від 29.12.93 
р. № 256.14

6. Наказ Міністерства охорони здоров’я «Про 
організацію амбулаторної акушерсько-гіне-
кологічної допомоги в Україні» від 15.07.2011 
р. № 417.

7.  Наказ Міністерства охорони здоров’я «Про 
затвердження Граничних норм підіймання 
і переміщення важких речей жінками» від 
10.12.93 р. № 241.

8.  Наказ Міністерства охорони здоров’я «Про 
затвердження Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій» від 
21.05.2007 р. № 246.

Методика і джерельна база гендерного аналізу
Аналіз здійснювався шляхом виокремлення 
нормативно-правових актів15, пов’язаних із на-
веденими вище вісьмома документами з на-
ступним їх переглядом та оцінкою на гендерну  
відповідність/невідповідність (релевантність); на  
відповідність/невідповідність потребам цільових 
груп (працюючих жінок, майбутніх та актуальних 
матерів, які знаходяться у репродуктивному ци-
клі), які визначені Директивою № 92/85/ЄЕС.

Основні висновки гендерної експертизи
Проведений аналіз показав, що Кодекс законів про 
працю України від 10.12.1971 у зв’язку з поданням 
2015 р. проекту нового трудового Кодексу (ТКУ), 
протягом імплементаційного періоду Директиви 
№ 92/85/ЄЕС неодноразово ставав об’єктом ана-
лізу гендерних експертів, активісток організацій, 
що опікуються трудовими та економічними пра-
вами жінок, правозахисних організацій.

Було зроблено низку пропозицій, у спектрі від 
різко критичних і до коригуючих. У сумі, резуль-
тати цих аналізів та пропозицій в основному  
відображають вимоги Директиви № 92/85/ЄЕС.
Наприклад, у зауваженнях до проекту ТКУ визна-
чено низку положень, які можуть стати підставами 
для нібито законних звільнень жінок і погіршить 
їх становище на ринку праці:
1.  ст. 109 проекту ТКУ дозволяє розірвання тру-

дового договору за ініціативою роботодавця 
на загальних підставах, передбачених ст. 92 
проекту, з працівниками із сімейними обов’яз-
ками, які мають дітей віком до трьох років, 
а у випадках, передбачених частиною дру-
гою ст. 198 проекту ТК, — до шести років або 
дитину з інвалідністю, одинокими матерями 
(батьками), які мають дітей віком до 15 років;

14  Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров’я № 1254 від 13.10.2017, крім глави 3 розділу І Переліку важких робіт 
та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок (яка втрачає чинність з дати, коли 
Україною буде завершено процедуру денонсації Конвенції про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду № 45).

15  Всього було проаналізовано близько 1446 нормативних документів; в число гендерно релевантних та відповідних цільовій групі Директиви  
№ 92/85/ЄЕС ввійшли 316 із них (додатково виявлено 91 супровідних до них НПА) та 83 умовно відповідних.



32

2.  з категорії працівників, яких заборонено залу-
чати до роботи у нічний час (ст. 142 проекту) 
виключені жінки, що мають дітей віком до 
трьох років (ст. 55, ст. 176 чинного КЗпП);

3. у ст. 175 проекту ТКУ з часу, що враховується 
до стажу, який дає право на щорічну осно-
вну трудову відпустку виключено відпустку 
для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку;

4. не використану працівниками із сімейними 
обов’язками в поточному календарному році 
соціальну відпустку виключено з переліку 
відпусток, які переносяться на інший період 
(ст. 201 проекту ТКУ).

Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. 
№ 504/96-ВР (ред. 20.01.2018 р.) є відносно без-
проблемним щодо правовідносин в сфері дії Ди-
рективи № 92/85/ЄЕС, бо переважно забезпечує 
права майбутніх і працюючих матерів, що годують. 
Водночас, додаткові умови на робочому місці для 
годуючих матерів та зручний (гнучкий) графік 
їх роботи, проходження медичних оглядів для 
вагітних у робочий час зі збереженням заробіт-
ної плати (чого вимагає Директива) потребують 
додаткового вивчення та аналізу.

Також, особливо аналізу потребує забезпечення 
й унормування умов праці працюючих вагітних 
та жінок що народили й годують груддю, за умов 
неформальної або маргінальних видів їх праці.
Закон України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р. 
№ 2866-IV (ред. від 07.01.2018 р.) містить небагато 
статей, що регулюють правовідносини у сфери дії 
Директиви № 92/85/ЄЕС (ст. 17. «Забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
у праці та одержанні винагороди за неї»; ст. 18. 
«Забезпечення рівних можливостей під час укла-
дання колективних договорів та угод»). 

Водночас, база нормативно-правових актів, що 
регулює трудові відносини в сфері дії цього за-
кону, є дуже слабкою.
Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 
р. № 2694-XII містить найбільше проблемних і не-
закритих питань, що стосуються правовідносин 
у сфері дії вказаної Директиви№ 92/85/ЄЕС.
Із Законом «Про охорону праці» безпосередньо 

пов’язаний наказ Міністерства охорони здоров’я 
України № 256 «Про затвердження Переліку важ-
ких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними 
умовами праці, на яких забороняється застосу-
вання праці жінок», який є в імплементаційному 
плані до Директиви № 92/85/ЄЕС.

Скасування Наказу № 256 відкрило можливості 
працевлаштування жінок, в тому числі молодих 
і здатних завагітніти, у сфери, де праця жінок 
раніше була заборонена. Таким чином, великою 
«незакритою» зоною захисту прав жінок, яку не-
обхідно унормувати, є база нормативно-правових 
актів, пов’язаних з Законом про охорону праці 
та зазначеним Наказом, які й стали основним 
об’єктам нашого аналізу.

Було переглянуто 1301 НПА, які є під Законом про 
охорону праці та виявлено, що 229 з них («Додаток 
2» – на www.bureau.in.ua) потребують перегляду, 
та внесення змін з огляду на антропологічні, фі-
зіологічні, медичні та соціальні характеристики 
жіночої статі.

Внесення необхідних нових норм в умовах трудо-
вої діяльності в цих сферах забезпечать належні 
умови та необхідний захист для цільових груп 
Директиви № 92/85/ЄЕС (вагітних, жінок-матерів, 
що годують). Зокрема, зазначені НПА мають бути 
переглянуті на предмет відповідності переліку 
агентів, процесів і робочих умов, які вимагають 
Додатки І, ІІ Директиви № 92/85/ЄЕС , а також 
зобов’язання роботодавця оцінити характер, сту-
пінь і тривалість їх впливу, прийняття відповідного 
рішення про вжиття заходів та інформування 
працівниць та/або їх представників.

Також позитивним напрямом вирішення питання 
поліпшення умов праці цільової групи може бути 
стимулювання роботодавців до усунення/ змен-
шення (якщо це можливо технологічно) шкідли-
вих агентів і умов. Адже за даними соціологічних 
досліджень (ВГО «Ліга соціальних працівників») 
87% молодих матерів виходять на роботу раніше 
закінчення трирічної декретної відпустки і 60% 
молодих мам починають працювати через неза-
довільний матеріальний стан сім’ї, тобто певна 
частина їх потраплятиме у шкідливі умови праці 
на місця з більш високою заробітною платнею, 

https://drive.google.com/file/d/19sv5PYlHcaFNEobXVE_m1r-mSKWD_48C/view
https://drive.google.com/file/d/19sv5PYlHcaFNEobXVE_m1r-mSKWD_48C/view
www.bureau.in.ua
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які передбачають види робіт у сферах, раніше 
заборонених Наказом № 256. Одним з висновків 
для забезпечення захисту цільових груп Дирек-
тиви № 92/85/ЄЕС (вагітних, жінок-матерів, що 
годують) може бути рекомендація, передусім для 
підприємств сфери, де праця жінок раніше була 
заборонена, введення уповноваженого з гендер-
них питань — радника керівника підприємства.

Перегляду також підлягають і НПА (правила, по-
ложення, норми та інструкції, що регламентують 
умови та охорону праці) і в «традиційних» видах 
діяльності, де переважно працюють жінки, оскіль-
ки не містять необхідних норм для цільових груп 
Директиви № 92/85/ЄЕС.

Значна частина переглянутих НПА16 містить нор-
ми, параметри і технічні регламенти, схеми щодо 
обладнання, виробничих процесів, споруд, техно-
логій тощо, і значно менше норм, безпосередньо 
направлених на захист працівників. 

Цей перелік НПА складається переважно з правил 
охорони і безпеки праці для працівників певних 
галузей, виробництв; безпеки виконання окремих 
видів робіт; безпеки під час експлуатації об’єктів, 
споруд, устаткування; організації служб і навчання 
з охорони праці тощо.

Положення згаданих НПА стосуються виконавців 
робіт взагалі. Стосовно жінок — вони містять окремі 
норми: обмеження переміщення вантажу та пряму 
заборону використання праці жінок за переліком 
важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечни-
ми умовами праці, що наводиться в Наказі № 256, 
та на деяких видах робіт — також заборону праці 
вагітних жінок, жінок-годувальниць.

При цьому не передбачаються додаткові заходи 
зі створення безпечних і здорових умов праці, та 
заходи захисту трудових інтересів цільових груп — 
працівниць у зв’язку з їх вагітністю, народженням 
та годуванням дітей, як того вимагає Директива 
№ 92/85/ЄЕС.

Слід звернути увагу, що деякі положення про 
охорону праці та організацію робочих місць мають 
посилання на нормативну базу органів влади СРСР 

(ГОСТи (Государственый стандарт) ССБТ (Система 
стандартов безопасности труда), норми, правила, 
інструкції. Також відсутні норми, які зобов’язують 
роботодавця проводити оцінку ризиків характеру, 
ступеню і тривалості впливу агентів, процесів або 
робочих умов для безпеки та здоров’я працівниць, 
можливого впливу на вагітність або годування 
грудьми та з результатами оцінки відповідного 
інформування працівниць та їх представників 
і прийняття роботодавцем рішення про вжиття 
необхідних заходів (шляхом тимчасового присто-
сування умов праці та/або тривалості робочого 
дня для таких працівниць, запобігання виникнен-
ню ризиків, яким вони піддаються).

Наявна норма, якою передбачено під час укла-
дання трудового договору ознайомлення праців-
ників з існуючими умовами праці на підприєм-
стві, з небезпечними і шкідливими виробничими 
факторами та з правами на пільги та компенсації 
за роботу в таких умовах (не акцентується увага 
на цільових групах Директиви № 92/85/ЄЕС та 
вплив на них певних шкідливих агентів, зазначе-
них у Директиві) не є достатньою і відповідною 
вимогам статті 4 Директиви.

Окремо зазначаємо, що в НПА відсутній перелік 
чинників (фізичних, біологічних, хімічних), про-
цесів і робочих умов та інших агентів, що ство-
рюють загрозу здоров’ю працівниць, вагітності 
(спричиняють пошкодження внутрішньоутробного 
плода — ненародженої дитини, та/або можуть 
порушити плацентарне положення) або годуванню 
грудьми (здоров’ю немовляти).

В розглянутих правилах охорони праці та гігіє-
нічних нормативах, що стосуються певних галу-
зей і виробництв, наводяться шкідливі фактори, 
присутні при виконанні відповідних робіт, а та-
кож заборона праці на підземних роботах, що 
підпадають під дію Гірничого закону. Проте ця 
інформація не відображає завдання Директиви 
№ 92/85/ЄЕС, тому необхідно внесення змін, що 
містять перелік агентів, процесів і робочих умов, 
передбачених Директивою.

Розглянуті НПА містять загальну норму про 
організацію і проведення попереднього та 

16 Перелік переглянутих нормативно-правових актів складає 689 одиниць.
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періодичного медичних оглядів працівників, які 
зайняті на важких роботах, роботах з небезпеч-
ними та шкідливими умовами праці (відповідно 
наказу № 246). Проте не передбачено норм, які б 
відповідали вимогам ст. 9 Директиви: «звільнення 
від роботи на час проходження медичного обсте-
ження в період спостереження за вагітністю» — 
право надання необхідного часу без втрати оплати 
для проходження медичного обстеження, якщо 
таке обстеження має проводитися у робочий час.

НПА, пов’язані з наказом Міністерства охорони 
здоров’я України «Про організацію амбулаторної 
акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» 
від 15.07.2011 р. № 417, містять медичні протоко-
ли та нормативи з метою нагляду за вагітними, 
допомоги із збереження здоров’я жінки та народ-
ження здорової дитини, а також регламентують 
відповідні форми первинної облікової докумен-
тації в закладах, що надають медичну допомогу 
вагітним, роділлям та породіллям, та інструкції 
щодо їх заповнення.

НПА, пов’язані з Законом України «Про відпуст-
ки» («Додаток 3» – на www.bureau.in.ua), пред-
ставлені регламентами і положеннями окремих 
міністерств, агентств, служб ін. Інтереси цільових 
груп Директиви № 92/85/ЄЕС містяться в ча-
стині, що унормовує управління персоналом та 
проходження державної служби, а також щодо 
робочого часу і його використання — здебільшо-
го повторюють норми законодавства, зокрема 
про надання/знаходження у відпустці у зв’язку 
з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку та заборони 
залучати до роботи понад установлену трива-
лість робочого дня, а також у вихідні, святкові та 
неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, 
які мають дітей віком до трьох років.

Разом з тим зазначені положення не передбачають 
оцінки умов праці вагітних працівниць, праців-
ниць-годувальниць, тимчасового пристосування 
умов їхньої праці та/або тривалості робочого дня, 
а також інші права.

Додаткової уваги потребують НПА, що стосуються 
військової служби у Збройних Силах України, Дер-
жавній прикордонній службі України, Управлінні 

державної охорони України, інших військових 
і воєнізованих службах/ структурах. Зазначена 
нормативна база містить певні положення про пе-
реведення вагітних жінок на посади відповідно до 
медичного висновку, надання декретної відпустки, 
заборону направлення у відрядження. 

Однак потребує доповнення, зокрема стосовно 
оцінки ризиків впливу на стан здоров’я, пристосу-
вання умов праці та переліком шкідливих агентів, 
процесів, умов. Останнім часом жінки все більше 
опановують цю сферу діяльності, тому необхідно 
детально переглянути зазначені НПА.

Додатковим інструментом для забезпечення по-
ліпшення безпеки та охорони праці на виробництві 
цільових груп Директиви № 92/85/ЄЕС є можли-
вості застосування НПА щодо статистичних спо-
стережень, інструкцій і роз’яснень про складання 
державної статистичної звітності про стан умов 
праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідли-
вими умовами праці.

Висновки
Директива № 92/85/ЄЕС про вжиття заходів 
з поліпшення безпеки та охорони здоров’я нави-
робництві вагітних працівниць, працівниць, які 
нещодавно народили, або годують прийнята імпле-
ментована в Україні лише частково. Так, повністю 
врахованою в національному законодавстві можна 
вважати лише ст. 8 «Декретна відпустка».

Частково врахованими в національному законо-
давстві можна вважати ст. 5 «Дії, що слідують за 
результатами перевірки», ст. 9 «Звільнення від 
роботи на час проходження медичного обстежен-
ня в період спостереження за вагітністю», ст. 10 
«Заборона на звільнення», ст. 11 «Права на роботу», 
ст. 12 «Захист прав».

Не врахованими в національному законодавстві 
(або норми законодавства України суперечать по-
ложенням Директиви) повністю або більшою мірою 
слід вважати наступні положення Директиви: ст. 2 
«Визначення», ст. 3 «Настанови», ст. 4 «Оцінка та ін-
формування», ст. 6 «Випадки, у яких вплив заборо-
нений», ст. 7 «Нічна робота», Додаток І «Неповний 
перелік агентів, процесів і робочих умов, Додаток ІІ 
«Неповний перелік агентів та умов праці».

https://drive.google.com/file/d/1RnIbCFyllI8YROWbzqDfO5RGGUsel0C6/view
www.bureau.in.ua
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Під час гендерного аналізу було досліджено 
близько 1446 нормативних документів; у резуль-
таті відбору, в число гендерно релевантних та 
відповідних цільовій групі Директиви № 92/85/
ЄЕС ввійшли 316 із них (додатково виявлено 
91 супровідних до них НПА) та 83 умовно від-
повідних («Додаток 4» – на www.bureau.in.ua). 

Встановлено, що Закон України «Про охорону  
праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII містить найбільше 
проблемних і незакритих питань, що стосуються 
правовідносин у сфері дії Директиви № 92/85/
ЄЕС. Так, 1301 НПА, які перебувають у сфері впливу 
Закону, 229 потребують перегляду та внесення змін 
з огляду на антропологічні, фізіологічні, медичні та 
соціальні характеристики жіночої статі; також не-
обхідне внесення нових норм, які в умовах трудової 
діяльності в цих сферах забезпечать належні умови 
та необхідний захист для цільових груп Директиви.

Зокрема, зазначені НПА мають бути переглянуті на 
предмет відповідності переліку агентів, процесів і 
робочих умов, які вимагають Додатки І, ІІ Директиви 
Так, в підзаконних НПА відсутній перелік чинників 
(фізичних, біологічних, хімічних), процесів і робочих 
умов та інших агентів, що спричиняють, створюють 
загрозу здоров’ю працівниць, вагітності (спричиня-
ють пошкодження внутрішньоутробного плода — 
ненародженої дитини, та/або можуть порушити 
плацентарне положення) або годуванню грудьми 
(здоров’ю немовляти).

Одним з висновків для забезпечення захисту ці-
льових груп Директиви № 92/85/ЄЕС може бути 
рекомендація, передусім для підприємств сфери, 
де праця жінок раніше була заборонена, введен-
ня уповноваженого з гендерних питань — рад-
ника керівника підприємства. Додаткової уваги 
потребують НПА, що стосуються військової 
служби у Збройних Силах України, Державній 
прикордонній службі України, Управлінні дер-
жавної охорони України, інших військових і 
воєнізованих службах/структурах. Зокре-
ма, необхідним є доповнення стосовно оцінки 
ризиків впливу на стан здоров’я, пристосуван-
ня умов праці та переліком шкідливих агентів,  
процесів, умов. Додатковим інструментом для 
забезпечення поліпшення безпеки та охорони 
праці на виробництві цільових груп Директиви 

№ 92/85/ЄЕС є можливості застосування НПА 
щодо статистичних спостережень, інструкцій 
і роз’яснень про складання державної статистичної 
звітності про стан умов праці, пільги та компенсації 
за роботу зі шкідливими умовами праці.
До першочергових заходів, необхідних для імпле-
ментації Директиви № 92/85/ЄЕС, слід віднести:

1. Визначення в трудовому законодавстві понять 
«вагітна працівниця», «працівниця, яка нещо-
давно народила», «працівниця, яка годує» у на-
ціональному трудовому законодавстві.

2. Встановлення юридичних гарантій у сфері праці 
для працівниць, які нещодавно народили або го-
дують, виокремлення їх від юридичних гарантій 
для осіб із сімейними обов’язками — чоловіків 
та жінок, які мають дітей віком до трьох років.

3. Розробка та затвердження обґрунтованих правил 
оцінки впливу фізичних, хімічних та біологіч-
них агентів та виробничих процесів на здоров’я 
відповідних працівниць. Визначення переліку 
агентів, умов праці та виробничих процесів, 
наявність яких повинна обмежувати можливість 
застосування праці вагітних працівниць, пра-
цівниць, які нещодавно народили або годують.

4. Зміна підходу у трудовому законодавстві із за-
борони залучення вагітних працівниць, праців-
ниць, які нещодавно народили або які годують 
до окремих видів робіт, на неможливість зму-
шувати їх виконувати певні види робіт робото-
давцем, як і визначено Директивою.

5. Гарантування збереження місця роботи 
та середньої заробітної плати за вагітною  
працівницею протягом проходження медичного 
обстеження у зв’язку із вагітністю, якщо таке об-
стеження повинно проводитись у робочий час.

6. Нормативна регламентація виняткових ви-
падків, не пов’язаних з їх станом (вагітністю), 
які дозволили б звільняти вагітну працівницю. 
Такі винятки слід передбачити в КЗпП з метою 
захисту інтересів роботодавця та усунення 
дискримінаційного результату для самих пра-
цівниць, вагітних або які мають дітей віком 
до трьох років.

7. Визначення на рівні підзаконних норматив-
но-правових актів переліку чинників (фізич-
них, біологічних, хімічних), процесів і робочих 
умов та інших агентів, що створюють загрозу 
здоров’ю працівниць, вагітності або годуванню

https://drive.google.com/file/d/17nxCTy6wNET5KJKWlcb_8fJLWOQ-4SqJ/view


Правовий та 
гендерний аналіз  
стану імплементації Директиви � 2004/113/ЄС  
від 13 грудня 2004 року про імплементацію 
принципів рівності чоловіків і жінок у доступі  
до товарів і надання послуг
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1. Цілі та загальні положення
Директива Ради № 2004/113/ЄС про реалізацію 
принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок 
щодо доступу до товарів і послуг є однією із 6 
директив, що стосуються недискримінації та за-
безпечення рівності, положення яких мають бути 
імплементовані в чинне українське законодавство 
відповідно до Угоди про асоціацію «Україна-ЄС», 
Додаток ХІ до Підрозділу 21 «Співробітництво 
у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних 
можливостей».

Дана Директива спрямована на побудову струк-
турної основи в боротьбі з дискримінацією за 
ознакою статі в доступі до товарів і послуг.
Зазначена Директива охоплює дуже широке коло 
правовідносин, які підпадають під її правове  
регулювання, оскільки під поняттям «послуги» 
відповідно до ст. 50 Договору про заснування 
Європейської Спільноти слід розуміти послуги, 
що надаються зазвичай за винагороду, тією мірою, 
якою вони не підпадають під дію положень про 
свободу пересування людей, товарів та капіталу.
Послугами, зокрема є:

   а) діяльність промислового характеру
   б) діяльність торгівельного характеру;
   в) діяльність ремісників;
   г) діяльність осіб вільних професій.

Товари визначаються відповідно до положень 
про вільну циркуляцію товарів зазначено-
го Договору. Зазначене безумовно ускладнює 
процес імплементації положень Директиви в  
національне законодавство. При цьому, слід 
зазначити, що Директива не застосовується 
до питання зайнятості та професійної сфери, 
а також щодо підприємницької діяльності. Ди-
ректива застосовується тільки при страхуванні 
і виплаті пенсій, які стосуються кожного окре-
мо, є добровільними і не пов’язані з трудовими  
відносинами.

Принцип рівності у доступі до товарів і послуг 
в розумінні зазначеної Директиви не вимагає, щоб 
чоловіки і жінки користувалися умовами надання 
цих послуг на постійній взаємній і рівній основі, 
доки це не переходить у створення більш сприят-
ливих умов для представників лише однієї статі.

Основними положеннями Директиви є:
• заборона прямої/непрямої дискримінації, 

домагання, у т. ч. сексуального, переслідування 
за оскарження дискримінації;

• доступність адміністративних або судових 
процедур для захисту осіб, які зазнали дис-
кримінації;

•  тягар доказування в адміністративних або 
судових процедурах покладено на особу, під-
озрювану у вчиненні дискримінації;

• інформування з питань дискримінації;
•  проведення діалогу із зацікавленими особами;
•  гарантування компенсації або відшкодування 

заподіяної шкоди;
• встановлення ефективних, пропорційних 

і превентивних санкцій у зв’язку з порушен-
ням національного законодавства про дис-
кримінацію;

•  визначення випадків, що не є дискримінацією 
(відмінності, виправдані законною метою; 
позитивна діяльність).

В цілому положення Директиви, що визначають 
її цілі, враховано в національному законодавстві. 
Передбачено як загальні норми, що регламенту-
ють рівність чоловіків та жінок в доступі до товарів 
та послуг (зокрема, це закріплено в положеннях 
Конституції України, Законі України «Про засади 
запобігання та протидії дискримінації в Україні», 
Законі України «Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків» та інші), так 
і спеціальні норми, що регулюють правовідносини 
в конкретних сферах життєдіяльності людини, 
які виступають гарантіями рівного ставлення до 
чоловіків та жінок в доступі до товарів і послуг 
(зокрема, це положення Закону України «Про 
освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону 
України «Про рекламу» та норми інших актів).

При цьому, існують ще прогалини в чинному 
законодавстві, які потребують удосконалення. 
(порівняльна таблиця аналізу відповідності наці-
онального законодавства нормам Директиви № 
2004/113/ЄС – на www.bureau.in.ua). Окрім того, 
вагомим недоліком на сьогодні можна назвати 
відсутність реальних механізмів захисту осо-
би від дискримінації при доступі до товарів та 
послуг. Звертає на себе увагу також і сам меха-
нізм імплементації положень Директиви в чинне 

https://drive.google.com/file/d/1gJSc6ifiL0rAisBxDUkE63LLvCV4w-JS/view
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законодавство. Так, з метою імплементації поло-
жень Директиви 17.09.2014 р. було затверджено 
План заходів щодо виконання Угоди про асоціацію 
(в тому числі щодо імплементації Директиви). 

Зокрема, відповідно до зазначеного плану перед-
бачався такий перелік заходів:

•  відновлення інституту радників з гендерних 
питань;

• узагальнення досвіду роботи міжнародних та 
громадських організацій, які працюють у сфері 
протидії дискримінації за ознакою статі;

• організація та проведення тренінгів та навчаль-
них заходів з метою підвищення кваліфікації 
кадрів у сфері забезпечення гендерної рівності 
та протидії дискримінації за ознакою статі;

• розроблення законопроекту про внесення 
змін до Закону України «Про засади запо-
бігання та протидії дискримінації в Україні» 
стосовно захисту від дискримінації за ознакою 
статі, яким передбачатиметься запроваджен-
ня відповідних санкцій за дискримінацію за 
ознакою статі;

•  забезпечення ефективного функціонування 
Експертної ради з питань розгляду звернень 
за фактами дискримінації за ознакою статі;

• проведення дослідження щодо рівня доступу 
до правосуддя жінок та чоловіків, які зазнали 
дискримінацію та насильство за ознакою статі;

•  налагодження системи поширення інфор-
мації стосовно забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків та питань, які 
стосуються дискримінації.

Не зважаючи на те, що Міністерство соціальної 
політики відзвітувало про виконання вимог щодо 
імплементації зазначеної Директиви і відповідно 
про виконання вище зазначених заходів 25.10.2017 
р. була прийнята Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про виконання Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атом-
ної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони» та затвердження Плану заходів щодо 
виконання відповідної угоди передбачено такі 
заходи в контексті Директиви 2004/113/ЄС:

•  забезпечення супроводження розгляду Вер-
ховною Радою України законопроекту про 
внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо гармонізації законодавства 
у сфері запобігання та протидії дискримінації 
із правом ЄС (до 20.03.2018);

•  забезпечення ефективного функціонування 
Експертної ради з питань розгляду звернень 
за фактами дискримінації за ознакою статі;

• розроблення проекту Державної програми 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків до 2021 року;

• опрацювання проекту Програми з експер-
тами ЄС;

• подання проекту акту Кабінету Міністрів Укра-
їни про затвердження Програми на розгляд 
Кабінету Міністрів України.

Вже з огляду на зазначене можна зробити висно-
вок, що положення Директиви ще не в повній мірі 
імплементовані в чинне українське законодавство.
Слід зазначити, що ґрунтовного наукового аналізу 
стану імплементації положень зазначеної Ди-
рективи також поки не проводилося, що в свою 
чергу підвищує актуальність даного дослідження.

2. Термінологічні розбіжності
Зазначеною Директивою дається визначен-
ня понять «пряма дискримінація», «непряма 
дискримінація», «домагання» та «сексуаль-
не домагання». Слід зазначити, що в чинному 
національному законодавстві, а саме в Зако-
ну України «Про засади запобігання та проти-
дії дискримінації в Україні» визначені такі по-
няття як «пряма» та «непряма» дискримінація.  
Розуміння даних понять в цілому відповідає тому 
підходу, що застосований в Директиві. Визна-
чення поняття «сексуальне домагання» дається 
в Законі України «Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків». В даному нор-
мативно-правому акті сексуальне домагання роз-
глядається як дії сексуального характеру, виражені 
словесно (погрози, залякування, непристойні 
зауваження) або фізично (доторкання, поплес-
кування), що принижують чи ображають осіб, які 
перебувають у відносинах трудового, службового, 
матеріального чи іншого підпорядкування.
В розумінні Директиви сексуальним домаганням 
визнаються дії, якщо має місце будь-яка форма 
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небажаної фізичної, вербальної та невербальної 
поведінки, або фізичної поведінки сексуальної 
природи, з наміром образити гідність людини, 
зокрема, якщо створюється ворожа і агресив-
на атмосфера, з залякуванням, приниженням 
і образами в сторону цієї особи. Отже поняття 
«сексуальне домагання» в розумінні Директиви 
є ширшим, ніж те, яке передбачено в чинному 
національному законодавстві, а тому необхідно 
узгодити норму Закону України «Про забезпечен-
ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 
із положенням Директиви в даному контексті.

Щодо визначення поняття «домагання», яке наво-
диться в Директиві, то слід зазначити, що в чин-
ному українському законодавстві дане поняття 
взагалі не визначається, а отже, і відповідальності 
за такі дії не передбачається. Отже, вважаємо за 
необхідне, визначити в ст. 1 Закону України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей чоло-
віків та жінок» поняття «домагання» і розглядаєти 
його як дії, якщо має місце небажана поведінка 
за ознакою статі особи з наміром образити її гід-
ність та створити ворожу і агресивну атмосферу, 
залякуючи, принижуючи і ображаючи людину.

3. Відсутність в нормах чинного  
законодавства положень, що забо-
роняють дискримінацію за ознакою 
статі при доступі до товарів та послуг
Вище вже наголошувалося на тому, що Дирек-
тива 2004/113/ЄС охоплює надзвичайно широ-
ке коло правовідносин. З огляду на це в рамках 
дослідження було проаналізовано значний обсяг 
нормативно-правових актів, які безпосередньо 
регулюють питання доступу до товарів та послуг.
Можна зробити висновок, що більшість законів 
України, які регулюють питання надання послуг 
(при цьому для дослідження бралися норматив-
но-правові акти з різних сфер життєдіяльності 
людини) не містять норм, які б забороняли дис-
кримінацію за ознакою статі при наданні послуг.
Так, зокрема, до таких можна віднести: Закон 
України «Про захист прав споживачів», «Про стра-
хування», «Про житлово-комунальні послуги», 

«Про транспорт», «Про інформацію», «Про адмі-
ністративні послуги», «Про професійну (професій-
но-технічну) освіту», «Про друковані засоби масо-
вої інформації (пресу) в Україні», «Про недержавне 
пенсійне забезпечення», «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових по-
слуг в Україні», «Про споживче кредитування», 
Цивільний кодекс України та інші. При цьому, 
норми, які передбачають заборону дискриміна-
ції містяться в Законі України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», «Про рекламу». Імплементація вимог 
Директиви № 2004/113/ЄС ще не в повній мірі 
здійснена в чинне національне законодавство. 

4. Дискримінація у сфері  
професійно-технічної освіти
Відповідно до ст. 3 Директиви принцип рівного 
ставлення до чоловіків та жінок має застосовува-
тися в тому числі і в сфері освіти. В Законі України 
«Про освіту» засадою державної політики у сфері 
освіти та принципом освітньої діяльності є забезпе-
чення рівного доступу до освіти без дискримінації 
за будь-якими ознаками, формування поваги до 
прав і свобод людини, нетерпимості до прини-
ження її честі та гідності, фізичного або психічного 
насильства, а також дискримінації за будь-якими 
ознаками. При цьому Закон України «Про профе-
сійно-технічну освіту»  не містить положень про 
неприпустимість дискримінації за ознакою статі, 
а лише передбачає, що громадяни України мають 
рівні права на здобуття професійно-технічної освіти 
відповідно до своїх здібностей і нахилів. 

Водночас Наказ Державного комітету України по 
нагляду за охороною праці № 130 від 30.12.1994 р. 
«Про затвердження Положення про навчання не-
повнолітніх професіям, пов’язаним з важкими ро-
ботами із шкідливими або небезпечними умовами 
праці» взагалі містить норму прямої дискримінації 
за ознакою статі, оскільки передбачає, що до на-
вчальних закладів не приймаються особи жіночої 
статі для навчання професій, зазначених у «Пере-
ліку важких робіт та робіт із шкідливими умовами 
праці, на яких забороняється застосування праці 
жінок»17, затвердженого наказом Міністерства 

17  «Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок», затверджений Наказом Мініс-

терства охорони здоров’я № 256 від 29.12.1993 р. скасовано наказом МОЗ № 1254 від 13.10.2017 р. як дискримінаційний по відношенню до жінок. Залишається 

чинною тільки глава 3 розділу І Переліку № 256 (гірничі роботи). Однак положення Наказу Державного комітету України по нагляду за охороною праці № 130 

від 30.12.1994 р. залишається чинним, загалом як і ст. 10 Закону України «Про охорону праці».
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охорони здоров’я України від 29.12.1993 р. Отже 
таке положення суперечить нормам Директиви 
і перешкоджає можливості рівноцінного доступу 
до освітніх послуг чоловіків та жінок.

5. Захист прав
Відповідно до ст. 8 Директиви держави-члени 
гарантують доступність судових та адміністра-
тивних процедур з метою дотримання зобов’язань 
відповідно до цієї Директиви кожному, хто вважає 
себе жертвою внаслідок незастосування до них 
принципу рівності у ставленні.

На сьогодні залишається не вирішеним питання, 
який суб’єкт вправі ініціювати від імені або на під-
тримку особи (безумовно, за згодою самої особи, 
яка зазнала дискримінацію) будь-які судові та/або 
адміністративні процедури, окрім Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини (який від-
повідно до Закону України «Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини» запобігає 
будь-яким формам дискримінації щодо реалізації 
людиною своїх прав і свобод і з метою захисту 
прав і свобод людини і громадянина особисто 
або через свого представника в установленому 
законом порядку має право звертатися до суду 
про захист прав і свобод осіб). Окрім належного 
рівня судового захисту, Директива також перед-
бачає доступність адміністративних процедур, 
тобто функціонування певних органів та структур, 
які б забезпечували практичне впровадження 
вимог чинного законодавства та розроблення 
ефективних механізмів забезпечення рівності 
чоловіків та жінок. 

Так, 08.06.2012 р. Міністерством соціальної полі-
тики України було видано наказ «Про експертну 
раду з питань розгляду звернень за фактами дис-
кримінації за ознакою статі», відповідно до якого 
передбачалося ефективне функціонування 

Експертної ради, призначення в органах вико-
навчої влади уповноважених осіб (координаторів) 
з питань забезпечення рівних прав та можливо-
стей жінок і чоловіків, налагодження системи 
поширення інформації щодо забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків.

Окрім того, 01.02.2013 р. за розпорядженням 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини було видано наказ «Про створення екс-
пертної ради з питань недискримінації та ген-
дерної рівності».

Однак, сам факт створення зазначених органів 
не говорить про ефективність їх діяльності. На 
сьогодні можемо констатувати відсутність ефек-
тивного механізму функціонування структур, 
до яких могли б звертатися особи, які зазнали 
дискримінації і потребують захисту.

Слід також зазначити, що 20.11.2015 р. до Верховної 
Ради України було подано проект Закону № 3501 
про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо гармонізації законодавства у сфері 
запобігання та протидії дискримінації із правом 
Європейського Союзу. Даним законопроектом 
передбачається введення адміністративної відпо-
відальності за порушення законодавства у сфері 
запобігання та протидії дискримінації, а також 
розширюються повноваження Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини, наділяючи його 
повноваженнями щодо видання обов’язкових до 
виконання приписів щодо усунення порушень 
законодавства у сфері запобігання та протидії 
дискримінації, складання протоколів про при-
тягнення до адміністративної відповідальності та 
направлення їх до суду. Нині цей законопроект 
очікує на друге читання.

6. Розподіл обов’язку доказування
Відповідно до ст. 9 Директиви держави-члени 
вживають заходів, які необхідні, відповідно до на-
ціональних судових систем, для гарантії того, що 
якщо особа, яка вважає себе жертвою неспромож-
ності застосувати принцип рівності у ставленні, 
надає на розгляд суду, або інших компетентних 
органів факти, які вказують на існування прямої 
чи непрямої дискримінації, лише відповідач до-
водить, що принцип рівності у ставленні не був 
порушений. Це формулювання втілилося у по-
ложенні ч. 2 ст. 81 Цивільного процесуального 
кодексу України, відповідно до якого у справах про 
дискримінацію позивач зобов’язаний навести фак-
тичні дані, які підтверджують, що дискримінація 
мала місце. У разі наведення таких даних доказу-
вання їх відсутності покладається на відповідача.
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Водночас, розгляд справи в суді в Україні також 
може здійснювати в порядку адміністративного 
та господарського судочинства. Аналіз зазначе-
них нормативно-правових актів показує, що в цих 
кодексах відсутня норма, аналогічна ч. 2 ст. 81 
Цивільного процесуального кодексу, що означає, 
що в порядку адміністративного та господарського 
судочинства саме на позивача, а не на відповідача, 
покладається обов’язок доведення факту дискримі-
нації. Це, в свою чергу, свідчить про невідповідність 
положень Кодексу адміністративного судочинства 
та Господарського процесуального кодексу поло-
женням Директиви. Отже в зазначені процесуальні 
кодекси необхідно внести відповідні зміни.

7. Гендерний аналіз
Імплементація Директиви Ради 2004/113/ЄC 
у державах-членах ЄС відрізняється, й країни 
мають свої особливості реалізації політик у сфері, 
яку регламентує Директива. Основні проблеми, 
які виникали при імплементації Директиви, були 
пов’язані з досить обмеженим розумінням поняття 
товарів та послуг; широким чи нечітким визначен-
ням нерівного ставлення; недостатньою увагою 
до захисту прав жінок у контексті материнства 
та вагітності.

Зокрема, серед сфер, де діють положення Ди-
рективи, слід виділяти й такі, як інформаційна, 
рекламна, приватна освіта тощо. Саме тому у ре-
золюції Європейського парламенту від 14 берез-
ня 2017 р. щодо застосування Директиви Ради 
2004/113/EC зазначається про помилкове виклю-
чення таких сфер з-під дії положень Директиви. 
В Україні ефективна імплементація Директиви 
Ради 2004/113/EC повинна захищати групи спожи-
вачів, які можуть зазнавати дискримінації, зокрема 
за ознаками статі, віку, інвалідності, можливості 
виконання репродуктивної функції, материнства, 
сімейного статусу, релігійної приналежності, місця 
проживання (міська\сільська місцевість).

Питання забезпечення рівності чоловіків і жінок 
у доступі до товарів і надання послуг не може 

розглядатися без врахування принципів функці-
онування ринкової економіки та функції держави 
в цих умовах.

В українському законодавстві більше уваги приді-
лено регулюванню питань ведення господарської 
діяльності та гарантування економічних свобод, 
добросовісної конкуренції, рівного доступу до 
ринків тощо, ніж правам споживачів у цих сферах.

Переважна більшість законів, які стосуються регу-
лювання певних видів економічної діяльності, міс-
тять положення, що стосуються прав споживачів. 
Водночас, у деяких законодавчих актах відсутні по-
ложення щодо гарантування прав на рівний доступ 
до товарів і послуг, а також рівного ставлення під 
час надання товарів та послуг (наприклад, у Законі 
України «Про права споживачів» відсутні положен-
ня щодо заборони дискримінації та гарантування 
прав на рівний доступ до товарів та послуг).

Було виокремлено нормативно-правові акти, які 
стосувалися дерегуляції ринку товарів та послуг, 
а також звуження функцій держави, які стосуються 
регулювання цін та тарифів18. У цих документах 
декларується, що політика дебюрократизації/
дерегуляції у сфері ціноутворення проводиться 
з метою зниження адміністративного тиску на 
бізнес, усунення надмірного втручання держави 
в економічні процеси та розвиток конкуренції. 
Така дерегуляція може створити ризики прояву 
як прямої, так і непрямої дискримінації певних 
груп споживачів. Загалом відсутня чітка заборона 
дискримінації усіх форм у законодавчих актах, що 
регулюють сферу надання. У цьому випадку дис-
кримінація може проявлятися: у відмові у наданні 
послуги/товару; в обмеженні доступу до товарів/
послуг; у ціноутворенні (тарифах) на товари/
послуги; в обмеженні вибору товарів та послуг. 

Загалом, законодавче регулювання сфери на-
дання послуг та доступу до товарів повинно не 
обмежувати свободу економічної діяльності, але 
водночас передбачати дієві механізми захисту від 

18  див. Постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. №1548 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»; Розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвер-
дження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету 
Міністрів України» від 23.08.2016 р.; Постанову Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 
влади» від 10.09.2014 р. № 442
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дискримінації окремих груп споживачів жіночої 
та чоловічої статі. У цьому контексті необхідно 
провести детальніший гендерно-правовий аналіз 
змісту положень 57 нормативно-правових актів.
(«Додаток 5» – на www.bureau.in.ua)

Висновки
До першочергових заходів, необхідних для імпле-
ментації Директиви № 2004/113/ЄС, слід віднести:

1.  усунення термінологічних розбіжностей між 
чинним українським законодавством та поло-
женнями Директиви із визначенням в Законі 
України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» терміну «до-
магання», а також викладенням в новій редак-
ції, яка б відповідала положенням Директиви, 
визначення поняття «сексуальне домагання»;

2. виклад в деяких нормативно-правових актах 
неприпустимості дискримінації за ознакою 
статі або ж за іншими підставами, не обме-
жуючись лише так званими «профільними» 
законами (Законом України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 
та Законом України «Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в Україні»);

3.  скасування норми прямої дискримінації в На-
казі Державного комітету України по нагляду 
за охороною праці № 130 від 30.12.1994 р. «Про 
затвердження Положення про навчання непо-
внолітніх професіям, пов’язаним з важкими 
роботами із шкідливими та небезпечними умо-
вами праці» відповідно до якої до навчальних 
закладів не приймаються особи жіночої статі 
для навчання професій, зазначених у переліку 
важких робіт та робіт із шкідливими умовами 
праці, на яких забороняється застосування 
праці жінок;

4. активізацію роботи Експертної ради з питань 
розгляду звернень за фактами дискримінації 
за ознакою статі, утвореної при Міністерстві 
соціальної політики України, а також Експерт-
ної ради з питань недискримінації та гендерної 
рівності при Уповноваженому Верховної Ради 
України з прав людини;

5. прийняття проекту Закону України № 3501, 
яким передбачається розширення повноважень 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, задля ефективнішого захисту прав 

у сфері запобігання та протидії дискримінації;
6. забезпечення ефективного судового захисту 

особі, яка зазнала дискримінації (розподіл 
обов’язку доказування у справах про дискри-
мінацію) через внесення до Кодексу адміні-
стративного судочинства та Господарського 
процесуального кодексу норми, що перед-
бачає обов’язок відповідача доказувати факт 
відсутності дискримінації, а позивача — на-
водити фактичні дані, які підтверджують, що 
дискримінація мала місце;

7. розширення кола функцій, можливостей та 
спроможності державним органам на прак-
тиці забезпечувати рівний доступу до товарів 
та послуг окремих категорій населення й за-
побігання проявів дискримінації у цій сфері;

8. рекомендацію законотворцям та представни-
кам державних органів влади, відповідальним 
за застосування норм, використовувати ширше 
поняття сфери дії Директиви Ради 2004/113/ЄC;

9. збільшення кола виконавців заходів із імпле-
ментації положень Директиви — окрім Мініс-
терства соціальної політики України залучити 
таких співвиконавців: Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі України; Міністерство 
інформаційної політики України; Міністерство 
фінансів України; Міністерство інфраструктури 
України; Міністерство освіти і науки України; 
Міністерство охорони здоров’я України; Ан-
тимонопольний комітет; Державну службу 
статистики;

10.  проведення заходів з метою підвищення обі-
знаності про норми Директиви серед політи-
ків, постачальників послуг та самих громадян;

11. співпрацю з організаціями, що захищають ін-
тереси споживачів товарів та послуг, різних 
категорій жінок.
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https://drive.google.com/file/d/1JN6xOupM4XZVx6Po1EHkkUGIlok7fGn4/view
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Одним з основоположних принципів Статуту 
ООН, прийнятого світовими лідерами в 1945 році, 
є «рівноправність чоловіків і жінок». Крім цього, 
принцип гендерної рівності був визнаний у За-
гальній декларації прав людини у 1948 р. Декла-
рація стала відправною точкою для подальшого 
зміцнення міжнародних зобов’язань, що стосують-
ся прав жінок. У найбільш повному обсязі ці права 
були закріплені в Конвенції ООН про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р.

Конвенція містить «білль про права» жінок і дає 
визначення дискримінації по відношенню до жі-
нок. В ній також сформульована програма дій 
на національному рівні, спрямована на те, щоб 
покінчити з такою дискримінацією. На четвертій 
Всесвітній конференції зі становища жінок, яка 
відбулася в Пекіні в 1995 р., всебічне врахування 
гендерної проблематики було закріплено в Пекін-
ській платформі дій в якості міжнародновизнаної 
стратегії просування гендерної рівності.

Згідно Платформі дій, всі зацікавлені сторони, 
які беруть участь в реалізації політики і програм 
в галузі розвитку, в тому числі установи ООН, 
держави — члени, міжнародні структури, що за-
ймаються питаннями розвитку, і суб’єкти грома-
дянського суспільства, повинні вживати заходів 
«щодо забезпечення рівного доступу жінок до 
директивних структур і процесу прийняття рішень 
і повної участі в них».

У тому ж році Генеральна Асамблея ООН при-
йняла резолюцію, згідно з якою облік гендерних 
аспектів прийнятий в якості стратегії в рамках 
всієї системи ООН.. Європейський союз схвалив 
облік гендерної проблематики в якості головної 
стратегії, спрямованої на досягнення гендерної 
рівності, і почав підтримувати розгляд питання 
про гендерну рівність у всіх стратегічних сферах.
Згідно з підписаним 1999 р. Амстердамським 
договором, одним з основоположних завдань 
Європейського союзу є просування рівності між 
чоловіками і жінками і викорінення дискримінації 
за гендерною ознакою.

У наступні роки було видано низку додаткових ди-
ректив, що стосуються питань гендерної рівності, 
і в 2006 р. директиви були об’єднанні в так звану 

«Переглянуту директиву про гендерну рівність».
ЄС позитивно впливає на розробку політики 
стосовно гендерної рівності не тільки в держа-
вах-членах, а й в інших європейських країнах, 
від яких вимагається проведення роботи щодо 
зближення з прийнятими в ЄС нормами в силу 
їх статусу кандидата на вступ до ЄС або ж інших 
відносин з цією організацією, пов’язаних з на-
данням допомоги.

Досягнення рівності між жінками та чоловіками є 
однією з головних цілей і невід’ємною частиною 
національного та міжнародного порядку ден-
ного у сфері соціально-економічного розвитку. 
Принцип гендерної рівності втілює уявлення про 
неможливість домогтися здійснення прав людини 
без того, щоб чоловікам і жінкам були в повній мірі 
гарантовані рівні права, обов’язки і можливості. 
Цей принцип закріплений в численних міжна-
родних договорах, національних конституціях 
і законодавчих актах держав усього світу, в тому 
числі і України.

Під час реалізації проекту «Практики роботи Мі-
ністерства соціальної політики України щодо 
посилення експертної роботи з імплементації 
«антидискримінаційних» директив Ради ЄС» 
було проаналізовано стан імплементації та від-
повідність нормам вітчизняного законодавства 
Директиви № 92/85/ЄЕС про вжиття заходів 
з поліпшення безпеки та охорони здоров’я на 
виробництві вагітних працівниць, працівниць, 
які нещодавно народили, або годують (десята 
індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) 
Директиви 89/391/ЄЕС); Директиви Ради 79/7/
ЄЕC від 19 грудня 1978 р. про поступову імпле-
ментацію принципу рівності чоловіків і жінок 
у сфері соціального забезпечення; Директиви 
Ради 2004/113/ЄC від 13 грудня 2004 р. про імпле-
ментацію принципів рівності чоловіків і жінок 
у доступі до товарів і надання послуг.

В рамках проекту проведено експертну оцінку 
вищенаведених Директив із наданням практичних 
висновків та рекомендацій щодо їх доопрацюван-
ня та втілення в практичну діяльність державними 
інституціями та громадськими організаціями. При 
цьому експерти розуміють, що оцінка зазначених 
Директив є досить складною та копіткою і вимагає 
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доволі значного часу і відповідної кваліфікації. 
Адже потрібно опрацювати значну частину зако-
нодавчої бази України, як на центральному, так 
і місцевому рівнях. Саме тому, в рамках проекту 
було опрацьовано три Директиви, які на разі част-
ково імплементовані в українське законодавство.

У повній мірі жоден документ не може бути при-
ведений (імплементований) ідентично до міжна-
родних документів. Це пов’язано з тим, що Укра-
їна має свої особливості і традиції; при розробці 
(доопрацюванні) національної законодавчої бази 
превага надається національному законодавству; 
не вимагається точно копіювати Рекомендації 
і Директиви, а лише (по можливості) їх врахувати 
в національному законодавстві України; просуван-
ня гендерно орієнтованих заходів має природним 
чином вписуватися в закони і відповідати цілям 
і сфері діяльності.

Аналіз практики роботи Мінсоцполітики з питань 
імплементації в національне законодавство зазна-
чених документів, свідчить про досить плідну, але 
ще не достатню роботу в цьому напрямі.

Директива 92/85/ЄЕС про вжиття заходів з по-
ліпшення безпеки та охорони здоров’я на ви-
робництві вагітних працівниць, працівниць, 
які нещодавно народили, або годують (десята 
індивідуальна Директива у значенні статті 16 
(1) Директиви 89/391/ЄЕС).

Офіційні документи Міністерства соціальної 
політики України свідчать про те, що Директив 
виконана, адаптована і відповідає національному 
законодавству. З метою створення умов щодо 
поліпшення безпеки та охорони здоров’я на ви-
робництві вагітних працівниць в Україні створена 
відповідна законодавча та методична база.

Кодексом законів про працю України, для вагітних 
працюючих жінок, та тих, які нещодавно народили 
передбачено ряд пільг (статті 176, 178, 179, 180, 181, 
183, 184, 185, 186). Не допускається залучення до 
робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт 
у вихідні дні і направлення у відрядження вагіт-
них жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох 
років. Вагітним жінкам відповідно до медичного 
висновку знижуються норми виробітку, норми 

обслуговування або вони переводяться на іншу 
роботу, яка є легшою і виключає вплив неспри-
ятливих виробничих факторів, із збереженням 
середнього заробітку за попередньою роботою.

Жінки, які мають дітей віком до трьох років, в разі 
неможливості виконання попередньої роботи 
переводяться на іншу роботу із збереженням се-
реднього заробітку за попередньою роботою до 
досягнення дитиною віку трьох років. На підставі 
медичного висновку жінкам надається оплачу-
вана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами 
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.

Державна інспекція України з питань праці під час 
проведення планових та вибіркових перевірок за 
дотриманням законодавства про працю здійснює 
контроль щодо обов’язків роботодавців у тому 
числі в частині: переведення на легшу роботу 
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 
трьох років; залучення до робіт у нічний час, до 
надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направ-
лення у відрядження вагітних жінок і жінок, що 
мають дітей віком до трьох років. Правовий ана-
ліз даної Директиви вказує на певні розбіжності 
щодо визначення категорій і понять, встановлення 
юридичних гарантій тощо. 

Задля впровадження та виконання норм Дирек-
тиви 92/85/ЄЕC від 19 жовтня 1992 р. про вжиття 
заходів з поліпшення безпеки та охорони здоров’я 
на виробництві вагітних працівниць, працівниць, 
які нещодавно народили, або годують необхідна 
додаткова експертна робота з перегляду рефор-
мованих норм, їх аналізу з погляду забезпечення 
прав працюючих жінок, зокрема вагітних праців-
ниць, працівниць, які нещодавно народили або 
годують, розробки нових нормативних документів 
у цій галузі.

Директива 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 р. 
про реалізацію принципів рівних можливостей 
та рівного ставлення до чоловіків і жінок у пи-
таннях доступу та постачання товарів та послуг.
Міністерством соціальної політики України 5 квіт-
ня 2017 р. за розпорядженням Кабінету Міністрів 
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України 229-р затверджено Концепцію Державної 
програми забезпечення рівних прав та можливо-
стей жінок і чоловіків до 2021 року. Розроблено 
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної соціальної програми 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків на період до 2021 року».

Народними депутатами України з Комітету з пи-
тань прав людини, національних меншин і між-
національних відносин розроблено законопроект 
№ 3501 «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України (щодо гармонізації законодав-
ства у сфері запобігання та протидії дискримінації 
із правом Європейського Союзу)», який містить 
відповідну норму (ст. 188. Порушення законодав-
ства про запобігання та протидію дискримінації).

З метою удосконалення діяльності Експерт-
ної ради на заміну наказу Мінсоцполітики від 
18.12.2012 р. № 768 «Про внесення змін до наказу 
Мінсоцполітики України від 08.06.2012 № 345 
«Про Експертну раду з питань розгляду звернень 
за фактами дискримінації за ознакою статі» за-
тверджено наказ Мінсоцполітики від 11.04.2016 р. 
№ 376 «Про Експертну раду з питань запобігання 
та протидії дискримінації за ознакою статі».

Упродовж 2016–2017 рр. Експертною радою (в якій 
представлені Мінсоцполітики, Мін’юст, МЗС, Мі-
нінформполітики, представник Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини з питань 
дотримання прав дитини, недискримінації та 
ґендерної рівності, експерти з ґендерних пи-
тань міжнародних та громадських організацій, 
науковці), було обговорено результати розгляду 
звернень з питань дискримінації за ознакою статі.

Також, було обговорено питання внесення змін 
до порядку накладення штрафів за порушення 
законодавства про рекламу, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. 
№ 693, в частині визначення відповідальності ре-
кламодавців та виробників реклами за порушення 
вимог статей 7 та 8 Закону України «Про рекламу». 
 
Хоча в цілому законодавство України в частині 
регулювання основ забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків та протидії 

дискримінації за ознакою статі відповідає ви-
могам Директиви 2004/113/ЄС та міжнародним 
стандартам, однак необхідне підсилення та ре-
формування механізму забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок та чоловіків, удосконалення 
механізму реалізації права на захист від дискри-
мінації за ознакою статі.

Відповідно до ст. 9 «Тягар доказування» та статті 
10 «Упереджене ставлення» Директиви Ради ЄС, 
державна судова система потребує реформуван-
ня та удосконалення механізму реалізації захо-
дів, які «необхідні для захисту осіб від ворожого 
ставлення або негативних наслідків реакції на 
подання скарги або на початок судового проце-
су, спрямованих на забезпечення відповідності 
з принципами рівного ставлення». Директива 
2004/113/ЄС містить ряд юридичних та технічних 
аспектів, котрі потребують опрацювання фахів-
ців-правознавців, зокрема ст. 10; 11; Розділ 3 ст. 12; 
Розділ 4 ст. 13, 15, 16, 17, 18.

Положення нормативно-правових актів Украї-
ни не суперечать положенням Директиви Ради 
2004/113/ЄС, а реформування, удосконалення та 
реалізація комплексу нормотворчих та організа-
ційних заходів щодо забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок та чоловіків сприятиме 
максимальному досягненню цілей та вимог, за-
кріплених Директивою.

Директива 79/7/ЄЕC від 19 грудня 1978 р. про 
поступову імплементацію принципу рівності 
чоловіків і жінок у сфері соціального забезпе-
чення.

У 2015 р. Міністерство соціальної політики України 
здійснило ґрунтовний аналіз відповідності норма-
тивно-правових актів України вимогам Директиви. 
Результати аналізу засвідчили, що положення 
Директиви в основному імплементовані в наці-
ональне законодавство.

Міністерство юстиції України повідомило про 
відсутність зауважень щодо наданого Мінсоцполі-
тики огляду українського законодавства в частині 
відповідності принципам, визначеним у Директиві 
(лист Мін’юсту від 02.02.2016 р. № 3127/29956–0–
26–15/12). Під час другого засідання кластеру 6 
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(питання зайнятості, охорони здоров’я, соціальної 
політики та рівних можливостей) Підкомітету 
з питань економіки та іншого галузевого спів-
робітництва Комітету асоціації між Україною та 
ЄС, яке відбулося 8 червня 2017 р. у м. Брюсселі, 
українська делегація поінформувала Європейську 
сторону, що зазначену Директиву імплементовано 
у національне законодавство.

При цьому антидискримінаційне законодавство 
України є більш широким, оскільки охоплює на-
багато більше ознак дискримінації, наприклад, 
щодо політичних поглядів, майнового стану, місця 
проживання та повністю охоплює сферу працев-
лаштування, надання товарів і надання послуг. 
Так, наприклад, Кодексом законів про працю Укра-
їни, в статті 2 «Рівність трудових прав громадян 
України», надається значно розширений пере-
лік ознак, за якими дискримінація заборонена, 
а саме за ознаками статі, інвалідності, сексуальної 
орієнтації та гендерної ідентичності. rНаступні 
підзаконні нормативно-правові акти, прийняті 
на виконання Законів, які регулюють ті ж право-
відносини або встановлюють вимоги чи правила 
щодо аналогічних питань, які не суперечать по-
ложенням Директиви № 79/7/ЄЕС:

1. До статті 3 Директиви, яка застосовується до: 
(а) законодавчих режимів, які забезпечують захист 
від таких ризиків: хвороби, інвалідності, старості, 
нещасних випадків на роботі і професійних хво-
роб, безробіття; (б) соціальної допомоги:

• Постанова КМУ від 31.01.07 р. № 70 «Про реалі-
зацію статей 19 і 20 Закону України «Про осно-
ви соціальної захищеності інвалідів в Україні»; 

• Постанова КМУ від 27.12.06 р. № 1836 «Про реа-
лізацію статті 18–1 Закону України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні»; 

• Постанова КМУ від 08.12.06 р. № 1686 «Про 
затвердження Державної тип вої програми 
реабілітації інвалідів». 

2. До статті 4 Директиви щодо ознаки, існування 
та застосування принципу рівності у ставленні 
відповідно до Закону України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:

• Порядок призначення і виплати державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів  України від 24.02.2003 р. № 250.  

Пункт 6. Для призначення соціальної допомоги 
уповноважений представник сім’ї подає органу 
праці та соціального захисту населення Порядок 
призначення і виплати державної допомоги сім’ям 
з дітьми, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751

Пункт 2. Державна допомога сім’ям з дітьми при-
значається і виплачується: громадянам України; 
іноземцям та особам без громадянства, які по-
стійно проживають в Україні, а також особам, 
яких визнано в Україні біженцями або особами, 
які потребують додаткового захисту і мають право 
на державну допомогу на умовах, передбачених 
Законом України «Про державну допомогу сім’ям 
з дітьми» іншими законами або міжнародними 
договорами України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України.

Пункт 10. Допомога при народженні дитини 
надається одному з батьків дитини, опікуну, які 
постійно проживають разом з дитиною, з метою 
створення належних умов для її повноцінного 
утримання та виховання.

Пункт 33. Право на допомогу на дітей одино-
ким матерям (батькам) має мати (батько) дітей 
у разі смерті одного з батьків, які не одержують на  
них пенсію в разі втрати годувальника або соці-
альну пенсію.

Пункт 39. Допомога при усиновленні дитини 
призначається усиновлювачу, який є громадя-
нином України, постійно проживає на її території 
та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, 
позбавлених батьківського піклування (якщо уси-
новлювачами є подружжя — одному з них на їх 
розсуд).

3. До статті 7 Директиви щодо відсутності упе-
редженого ставлення до права держав-членів 
виключати зі своєї сфери застосування: (а) визна-
чення пенсійного віку для звернення з проханням 
отримувати пенсії при виході на пенсію і особам 
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похилого віку, а також для пов’язаних з цим інших 
грошових виплат скасовано призначення спеці-
альних пенсій19. Згідно з Директивою «принцип 
рівності» означає відсутність будь-якої дискримі-
нації за ознакою статі, прямої чи непрямої, а та-
кож пов’язаної із заміжжям чи сімейним станом 
і відноситься до сфер застосування соціальних 
систем і умов доступу до них, до обов’язку сплати 
внесків і визначення їхнього розміру, визначення 
розміру виплат, включаючи надбавки за подружжя 
чи утриманців, строків і умов збереження виплат.

Директива 79/7/ЄС застосовується до працез-
датних осіб, включаючи осіб вільних професій, 
діяльність яких була перервана через хворобу, 
нещасний випадок, вимушене безробіття, осіб, 
які шукають роботу, а також до пенсіонерів і ін-
валідів праці. Наведені нормативно-правові акти 
вітчизняного законодавства не містять норм, що 
встановлюють пряму дискримінацію. 

Щодо непрямої дискримінації, то досліджен-
ня цього аспекту дії нормативно-правових актів 
у зазначеній сфері суспільних відносин не може 
обмежуватися тільки законодавчими текстами 
і потребує більш глибокого аналізу з урахуванням 
практики її реалізації. Для максимального досяг-
нення цілей та вимог, закріплених Директивою 
79/7/ЄЕС необхідним є:

• проведення гендерного аналізу захисту пра-
цівників від таких ризиків як хвороба, інва-
лідність, старість, нещасні випадки на роботі 
і професійні хвороби, безробіття для подаль-
шого удосконалення механізмів соціального 
захисту у відповідних сферах;

• здійснення заходів, необхідних для скасування 
законів, підзаконних актів та адміністративних 
положень, які не відповідають принципу рівно-
сті у ставленні у сфері соцільного забезпечення; 

• розроблення механізмів захисту у судовому 
порядку прав та інтересів кожного, хто вважає 
себе жертвою неспроможності застосування 
принципу рівності у ставленні у сфері соці-
ального забезпечення.

При подальшій роботі з дослідження гендерної 
проблематики мають бути сформульовані ре-
комендації законодавчим, виконавчим органам 
влади і громадським організаціям щодо доопра-
цювання нормативно-правових актів:

1.  Використовувати комплексний гендерний 
підхід (КГП)20 при розробці, доопрацюванні 
та вдосконаленні нормативної бази.

2. Активно впроваджувати основи гендерного 
бюджетування (доходи бюджету формуються 
за кошти жінок і чоловіків, а тому видатки 
бюджету мають розподілятися між жінками 
і чоловіками відповідно до їх конкретних по-
треб). Особливо це актуально в контексті міс-
цевих бюджетів, оскільки вони безпосередньо 
пов’язані з інтересами і потребами місцевих 
громад, а отже, повинні їх вирішувати.

3. Дослідити відповідність діючих законодав-
чих норм України положенням Директиви 
Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 р. щодо 
імплементації принципу рівноправності осіб 
незалежно від расової або етнічної приналеж-
ності; Директиви Ради 2000/78/ЄC від 27 ли-
стопада 2000 р про загальні рамки рівності 
у сфері зайнятості і професійної діяльності; 
Директиви Ради 2010/18/ЄС від 8 березня 
2010 р. про виконання переглянутої Рамкової 
угоди про відпустку по догляду за дитиною

4. Сприяти прийняттю антидискримінаційних 
норм Трудового Кодексу України до другого 
читання в редакції від 24.07.2017 із закріплен-
ням формулювань щодо гендерної рівності 
та протідії дискримінації в частині заборо-
ни будь-якої дискримінація у сфері праці 

19  Тобто, згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 02.03.2015 р. 
№ 213 з 1 червня 2015 р. скасовано норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії/щомісячне довічне грошове утримання призна-
чалися відповідно до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про статус народного 
депутата України», «Про Кабінет Міністрів України», «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», «Про дипломатичну службу», Податкового та Митного кодексів України, Положення про помічника-консуль-
танта народного депутата України.

20  Нині відповідно Постанови КМУ від 12 квітня 2006 р. № 584 «Про проведення гендерно-правової експертизи», усі нормативно-правові акти, 
які розробляються і надаються до Міністерства юстиції України проходять таку експертизу. Розроблено методичні рекомендації щодо її про-
ведення, результатом яких є надання висновку щодо їх відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
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(зокрема порушення принципу рівності прав і 
можливостей, пряме або непряме обмеження 
прав працівників залежно від раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших пере-
конань, статі, сексуальної орієнтації та ґен-
дерної ідентичності, етнічного, соціального та 
іноземного походження, віку, стану здоров’я, 
вагітності, інвалідності, підозри чи наявно-
сті захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та 
майнового стану, сімейних обов’язків, місця 
проживання, членства у професійній спілці чи 
іншому об’єднанні громадян, участі устрайку, 
звернення або наміру звернення до суду чи 
інших органів за захистом своїх прав або на-
дання підтримки іншим працівникам у захисті 
їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, 
не пов’язаними з характером роботи або умо-
вами її виконання), що є зобов’язанням України 
в рамках реалізації Плану дій з лібералізації 
візового режиму, а також відповідно до Угоди 
про асоціацію з ЄС та імплементацї Директиви 
Ради ЄС 2000/78/ЄC від 27 листопада 2000 р 
про загальні рамки рівності у сфері зайнятості 
і професійної діяльності.



Коаліція «За рівність у праці»
Висвітлює події і новини щодо дотримання соціальних і трудових 
прав жінок і чоловіків, загальної недискримінації у доступі до праці 
й послуг відповідно Угоди про асоціацію Україна-ЄС — від проектів 
Коаліції та партнерcьких проектів; уміщує  результати громадської 
експертизи з цих питань. Коаліція утворена п’ятьома організаціями: ГО 
«Бюро соціальних та політичних розробок», БО БФ «Київський інститут 
гендерних досліджень», Конфедерацією вільних профспілок України, 
НДІ праці та зайнятості населення Міністерства соціальної політики 
та НАН України, Центром проблем імплементації європейського со-
ціального права юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.

kgsi.org@gmail.com
www.facebook.com/pracya.ua

Бюро соціальних і політичних розробок
Неурядова організація , діяльність якої спрямована на експертне за-
безпечення процесів соціальної політики та соціального діалогу. Бюро 
засноване у червні 2013 року в результаті об’єднання групи експертів 
з метою створення майданчика для вироблення спільних підходів до 
реформування соціального сектору в Україні.

Основними напрямками діяльності Бюро соціальних і політичних роз-
робок є: залучення науковців для вироблення науково-обґрунтованих 
стратегій та розрахунків результатів реформування; дослідження у 
соціальній сфері, зокрема вивчення процесів реформування системи 
соціального захисту/надання соціальних послуг та соціального діалогу; 
підвищення потенціалу організацій соціального сектору; мобілізація 
науковців та експертів неурядових організацій для вироблення спіль-
ного бачення необхідних змін в соціальній сфері; здійснення адвока-
ційних кампаній для просування нормативно-правових документів 
щодо забезпечення сталого розвитку територій.

Починаючи з 2014 року Бюро є учасником Української Національної
Платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнер-
ства та Української частини Платформи громадянського суспільства 
Україна-ЄС. Представники Бюро є членами Громадських рад при 
Міністерстві соціальної політики та Міністерстві охорони здоров’я.

bureau.in.ua
bureau@bureau.in.ua

www.facebook.com/bureau.in.ua 
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