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Місце жінки на ринку праці – одна з найбо-
лючіших проблем, з якими зіткнулися українські 
жінки в період розбудови українського суспільс-
тва. 

І саме цій проблемі та шляхам її вирішення 
була присвячена Національна тристороння кон-
ференція (1998) [1]. У матеріали, опубліковані за 
підсумками обговорень, були включені статті 
українських урядовців, вчених, фахівців і міжна-
родних експертів, присвячені сучасним пробле-
мам розвитку ринку праці в Україні, відміннос-
тям становища на ньому жінок, пошукам шляхів 
подолання окремих форм їхньої економічної 
дискримінації та підвищенню конкурентоспро-
можності жінок в умовах ринкової трансформа-
ції. Економічні проблеми, з якими зіткнулися 
українські жінки в 90-х роках, досліджували 
К.В.Шкребтан, Н.В.Гончар [2], розподіл жінок 
за професійними групами та за статусом зайня-
тості досліджували Ю.М.Невмержинський, 
Н.П.П’яткіна [3]. Автор цієї статті ставить сво-

єю метою з власної точки зору проаналізувати 
державну політику України щодо використання 
жіночої праці в сучасну епоху. 

Рівність чоловіків і жінок на ринку праці є 
одним з найважливіших проявів рівноправності, 
що передбачає рівні права та умови праці, рівну 
її оплату, однакові можливості кар’єрного про-
сування тощо. 

У 1999 р. Україна підписала Європейську 
соціальну хартію, прийняту 18 жовтня 1961 року 
у Турині. Даний документ створювався як ана-
лог Конвенції з прав людини у соціальній сфері. 
Його метою було забезпечення ефективного 
здійснення основних соціальних прав. У 1996 р. 
Комітет Міністрів Ради Європи прийняв нову 
редакцію Європейської соціальної хартії [4]. 
Вимог її дотримується і Україна. Серед багатьох 
положень вагоме місце займає стаття 20 
(частина ІІ), в якій зазначається, що “з метою 
забезпечення ефективного здійснення права на 
рівні можливості та рівне ставлення при вирі-
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шенні питань щодо працевлаштування та профе-
сії без дискримінації за ознакою статі Сторони 
зобов’язуються визнати це право і вживати від-
повідних заходів для забезпечення його застосу-
вання або для сприяння його застосуванню у 
таких галузях: 

а) працевлаштування, захист від звільнення; 
б) професійна орієнтація, підготовка, пере-

підготовка, перекваліфікація; 
в) умови працевлаштування і праці, включа-

ючи винагороду; 
г) професійний ріст, включаючи просування 

по службі” [5]. 
Співзвучним Європейській соціальній хартії 

є Кодекс законів про працю України, який вклю-
чає окремий розділ (глава ХІІ) про працю жінок 
[6]. Статті цієї глави розглядають такі положен-
ня: роботи, на яких забороняється застосування 
праці жінок; обмеження праці жінок на роботах 
у нічний час; обслуговування матері на підпри-
ємствах, в організаціях; заборона залучення вагі-
тних жінок та жінок, що мають дітей віком до 
трьох років, до нічних, понаднормових робіт, 
робіт у вихідні дні і направлення їх у відряджен-
ня та ін.  

Поряд з Кодексом законів про працю продов-
жує зберігати чинність Постанова Ради Мініст-
рів СРСР “Про додаткові заходи з покращення 
умов праці жінок, зайнятих у народному госпо-
дарстві” від 25 квітня 1978 р. [7]. Існують Пере-
лік важких робіт та робіт із шкідливими і небез-
печними умовами праці, на яких забороняється 
застосування праці жінок [8], та Граничні норми 
підіймання і переміщення важких речей жінка-
ми [9]. 

У 1994 р. було видано розпорядження Кабі-
нету Міністрів України “Про заходи щодо по-
ліпшення умов праці жінок” [10], а в 1996 році 
Уряд України прийняв Постанову “Про програ-
му вивільнення жінок з виробництв, пов'язаних з 
важкою працею та шкідливими умовами, а також 
обмеження використання їх праці у нічний час на 
1996-1998 рр.” [11]. У 1999 році Верховна Рада 
України ратифікувала Конвенцію Міжнародної 
організації праці про рівне ставлення і рівні 
можливості для трудящих чоловіків і жінок [12]. 

Але трудове законодавство досить часто до-
пускає лише формальний прояв рівних прав, 
демонструючи на практиці нижчу заробітну пла-
ту жінок (головна причина – робота в низькооп-
лачуваній сфері), хоч вони і складають більше 
50% на ринку праці.  

Взагалі, будь-яка державна політика у відно-
шенні жінок може складатися з таких компонен-
тів: 

− компенсація їх об’єктивно складного ста-
новища на ринку праці (з урахуванням 
величезної важливості для суспільства 
інших функцій, виконуваних жінкою за 
межами цього ринку, насамперед турботу 
про дітей і забезпечення нормальної ситу-
ації в родині, що дозволятиме чоловікові 
трудитися з повною віддачею); 

− боротьба з дискримінацією жінок; 
− заходи для підвищення їхньої об’єктивної 

конкурентоспроможності на ринку праці. 
Внесок українських жіночих організацій у 

вирішення проблем стосовно зайнятості жінок 
досить вагомий. Зокрема, організація “Жінки 
України” отримала грант від Всесвітнього банку 
для створення робочих місць для жінок. Також 
багато жіночих організацій у своїх програмних 
документах декларують надання жінкам соціа-
льно-психологічної і матеріальної підтримки. 
Активістки організацій надають інформаційну 
підтримку жінкам щодо обізнаності з власними 
юридичними правами, вони проводять інформа-
ційні заходи правового характеру (прикладом є 
робота Асоціації сприяння жіночому підприєм-
ництву у Вінницькій області). На Першому Все-
українському Конгресі жінок на виступі у секції 
“Жінка і економіка. Права працюючих жінок” 
було наведено такі цифри: серед вивільнених з 
галузі економіки – 55% жінок; серед випускни-
ків навчальних закладів, які не отримали направ-
лення на роботу, – 70% становлять жінки [13]. 

Велике значення має утворення різноманітних 
жіночих клубів, організацій, які б реально допома-
гали жінкам пристосовуватися до нових умов, вчи-
ли жінок шукати роботу, а спеціальні консультан-
ти допомагали жінкам переорієнтовуватися в су-
часних умовах, надавали їм психологічну впевне-
ність у собі. Потрібні, мабуть, спеціалізовані про-
грами, які враховували б не тільки загальні особ-
ливості жіночої психології та поведінки на ринку 
праці, але й конкретний соціально-психологічний 
тип жінок та їх установку відносно праці.  

На початку 2000 р. в Україні вступила в дію 
нова програма “Сприяння розвитку жіночого 
підприємництва”, яка втілюється Українським 
соціолого-освітнім жіночим центром, Шведсь-
кою консалтинговою компанією “Sprangbradan”, 
а також Міжнародним Інститутом “Жінка й 
управління” (Росія) за фінансової підтримки 
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Фонду TACIS, Шведської Агенції з Міжнарод-
ного Розвитку (SIDA) та програми “Гендер у 
розвитку” ПРООН.  

Головною метою проекту є посилення ролі 
жінок на українському ринку праці, особливо в 
сфері приватного підприємництва; привернення 
уваги суспільства до вкладу жінок в його розви-
ток; підтримка жінок-підприємниць, зокрема, 
жінок-власників малого бізнесу, жінок, які пра-
цюють у великих компаніях; допомога українсь-
ким жінкам в набутті якомога більше контактів 
в європейських країнах.  

В рамках програми планується створення в 
Києві центру, де безробітні жінки змогли б знай-
ти підтримку своїм ідеям щодо розвитку майбут-
нього бізнесу, а жінки – діючі підприємниці – 
отримували б постійні консультації фахівців, а 
також могли б створити свої мережі для спілку-
вання й обліку досвідом.  

Планується проведення низки семінарів-
практикумів для жінок-підприємниць фахівцями 
зі Швеції та Росії за темами: “Жіночі ідеї та тор-
говий ярмарок”, “Психологія власника бізнесу”, 
“Бізнес АБВ” – керування компанією крок за 

кроком”, “Керуй своєю фірмою”, “Техніка біз-
нес-переговорів”, “База рішень – як приймати 
“правильні” бізнес-рішення”, “Практичний мар-
кетинг”.  

Програма втілюється експертами та консуль-
тантами зі Швеції, Росії та України і передбачає 
поїздки груп жінок, які продемонструють най-
кращі результати протягом семінарів, до Швеції.  

Отже, важливими етапами роботи по покра-
щенню становища жінок в галузі праці можна 
назвати наступні: створення нових та покращен-
ня роботи діючих курсів підвищення кваліфіка-
ції, шкіл жіночого лідерства, юридичних консу-
льтацій, кредитних спілок, центрів “Жінка для 
жінки” та по роботі з жінками. 

Тому державна політика щодо жінок буде 
більш ефективною, якщо вона сприятиме ефек-
тивнішому використанню жінками правової сис-
теми для захисту власних прав, зокрема в еконо-
мічній сфері: підвищенню конкурентоспромож-
ності жінок на ринку праці, успішній адаптації 
жінок до нових економічних умов; розширенню 
участі жінок у прийнятті економічних рішень на 
всіх рівнях владних структур. 
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