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здійсненні нормотворчої діяльності щодо регулювання трудових 
відносин. Цей спосіб також попереджає вчинення правопорушень 
роботодавцем у зазначеній сфері, адже він усвідомлює, що у разі 
порушення заборон його може бути притягнуто до юридичної від-
повідальності.  
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Діяльність щодо захисту прав людини у сфері праці має слі-
дувати проголошеним у ст. 3 Конституції України програмним ці-
лям, оскільки утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов’язком держави. Тому внесення змін до ст. 2-1 КЗпП 
України відповідно до Закону України від 12.11.2015 р. «Про вне-
сення зміни до Кодексу законів про працю України щодо гармоні-
зації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації 
з правом Європейського Союзу» багатьма було сприйнято як знач-
ний поступ у європейському напрямку. Втім не варто перебільшу-
вати значення Закону, адже від ідеальної моделі до реальної пове-
дінки, зазвичай, треба пройти значний шлях. 

Однією з найбільш гострих проблем у сфері праці залиша-
ється проблема гендерної дискримінації, у тому числі найбільш 
ганебних її проявів, зокрема харасмента. Ця проблема перебуває у 
полі зору законодавця, але і роботодавці, що сповідують соціальну 
відповідальність, не можуть залишатися осторонь. 

Стаття 24 Конституції України, закріплюючи рівність кон-
ституційних прав і свобод, встановлює додаткові гарантії рівності 
прав жінки і чоловіка. У  соціально-трудовій сфері ця рівність за-
безпечується наданням жінкам рівних із чоловіками можливостей 
у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони 
праці і здоров'я жінок; створенням умов, які дають жінкам можли-
вість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, ма-
теріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, 
включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагіт-
ним жінкам і матерям. 
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Основним нормативним актом, спрямованим на досягнення 
гендерної рівності, є Закон України від 08.09.2005 р. «Про забезпе-
чення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок». Він спрямова-
ний на досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх 
сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації 
дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тим-
часових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можли-
востями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм 
Конституцією і законами України. У сфері праці та зайнятості За-
кон гарантує жінкам і чоловікам рівні права та можливості у пра-
цевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та 
перепідготовці. При цьому на роботодавців покладаються 
обов’язки: створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоло-
вікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі; забезпечу-
вати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність 
із сімейними обов'язками; здійснювати рівну оплату праці жінок і 
чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці; 
вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я 
умов праці; вживати заходів щодо унеможливлення та захисту від 
випадків сексуальних домагань та інших проявів насильства за 
ознакою статі. 

Вітчизняне трудове законодавство традиційно приділяє увагу 
забезпеченню охорони праці жінок, захисту права на материнство, 
забезпеченню можливості поєднання праці та виховання дітей. На-
томість поза увагою залишалися питання харасмента. Цей термін 
означає утиск або домагання. Як свідчить досвід регулювання США 
та Західної Європи, ним охоплюється поведінка, що порушує недото-
рканність приватного життя людини і заподіює йому шкоду або не-
зручності, яка характеризує дії сексуального характеру в ієрархічних 
відносинах: начальник і підлеглий, викладач і студент тощо.  

Ця проблема дуже актуальна в тих країнах, де яскраво ви-
ражені гендерний дисбаланс і політичні системи, засновані на ку-
льті грубої сили. Тривалий час її офіційно не існувало, а суспільна 
свідомість і ділова культура були менш чутливими до неї, ніж на 
Заході. Самі жінки замовчують такі факти, оскільки бояться втра-
тити роботу. Факт сексуального домагання дуже важко довести, а 
більшість звикла звинувачувати у всьому жертву. 

Зрозуміло, що держава має забезпечувати профілактику се-
ксуальних домагань, боротися з найгіршими проявами такої пове-
дінки, у тому числі репресивними методами. Але і роботодавці не 
повинні залишатися осторонь. На жаль, Закон України «Про забез-
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печення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок» акцентує 
увагу роботодавців лише на соціально-економічному аспекті за-
безпечення гендерної рівності.  

Так, у разі укладення колективного договору останній має 
передбачати: покладання обов'язків уповноваженого з гендерних 
питань – радника керівника підприємства установи та організації, 
їх структурних підрозділів на одного з працівників на громадських 
засадах; комплектування кадрами і просування працівників по 
роботі з дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі, 
щодо якої в них існує дисбаланс; усунення нерівності за її наявно-
сті в оплаті праці жінок і чоловіків. 

Але важливо розуміти, що внутрішній трудовий розпорядок 
має забезпечувати нетерпимість до проявів харасмента. Тому на 
підприємствах слід розробляти спеціальні правила, включаючи їх 
до колективного договору,  правила внутрішнього розпорядку або 
ухвалювати окремі локальні акти. Вони повинні давати чіткі і зро-
зумілі відповіді на такі питання: 

1. Які обов'язки покладаються на співробітників для запо-
бігання або виключення небажаної поведінки? 

2. Які дії будуть розцінюватися як харасмент (сексуальне 
домагання, якщо використовувати термінологію закону)? 

3. Яка поведінка вважатиметься порушенням правил (дис-
циплінарним проступком)? 

4. Які заходи впливу можуть бути застосовані для профіла-
ктики і захисту від харасмента? 

5. Як має вчинити працівник, що постраждав від домагань з 
боку колег? 

Треба домогтися, щоб заходи щодо запобігання харасменту 
стали трудовими обов'язками, за порушення яких наставала б ди-
сциплінарна відповідальність. 

У випадку дискримінації за ознакою статі чи скоєнні сексуа-
льних домагань постраждала особа також має право звернутися зі 
скаргою до державних органів, органів місцевого самоврядування, 
до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та / 
або до суду для захисту своїх прав. Втім складність доведення фа-
ктів сексуального домагання, суспільні стереотипи не сприяють 
тому, щоб постраждалі зверталися до суду чи правоохоронних ор-
ганів за захистом своїх прав. Про це свідчать поодинокі судові рі-
шення, наприклад таке, як у справі № 423/1405/17. 

Кілька співробітниць одного з управлінь Державної служби 
з надзвичайних ситуацій звернулися на урядову гарячу лінію, по-
відомивши про сексуальні домагання з боку їх начальника. Вони 
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також подали заяву в поліцію. Представники робочої групи ДСНС, 
які розслідували звернення, зафіксували факти неетичної поведі-
нки у вигляді пропозицій інтимного характеру, але жодних нас-
лідків для начальника це не спричинило. А поліція не встановила 
будь-яких ознак вчинення кримінального злочину. Потім керівник 
подав позов до співробітниць, вимагаючи спростування звинува-
чень і відшкодування моральної шкоди. Суд першої інстанції задо-
вольнив позов начальника. Апеляційний суд скасував це рішення.  

Але в цій історії так і залишилося нез’ясованим, чи було вчинено 
харасмент, і чому ніхто не був притягнутий до відповідальності. 
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Демократизація суспільних відносин, надання якомога бі-
льшої самостійності суб’єктам матеріального виробництва у при-
йнятті й реалізації своїх підприємницьких задумів сприяють по-
дальшому розширенню локально-правового регулювання трудо-
вої діяльності на підприємствах, в установах, організаціях. З точки 
зору С. О. Іванова, саме значне розширення локального регулю-
вання праці – одна з найважливіших умов ефективного і раціона-
льного використання на підприємствах трудових ресурсів, а в 
більш загальному плані – активізації людського фактору1. Лока-
льна нормотворчість здійснюється безпосередньо учасниками 
трудових відносин, які беруть участь у створенні цих норм та мо-
жуть впливати на їх зміст, відповідно вона тісно пов’язана з самим 
процесом праці. Це дає можливість працівникам знати обсяг на-
лежних їм прав та обов'язків, що визначені локальними нормами, 
максимально пристосовуючи їх для реалізації своїх інтересів та 
задоволення потреб. 

У правовій літературі існують різні точки зору щодо юриди-
чної природи та сутності локальних норм. Так, окремі автори ви-

                                                 
1 Советское трудовое право: проблемы использования трудовых 

ресурсов / Под ред. С. А. Иванова. М.: Наука, 1990. С. 31. 
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