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працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» передбачено 

направлення молодих спеціалістів на роботу. Положення цього Указу 

поширюється тільки на осіб, які навчаються за рахунок державного бюджету і 

уклали відповідні угоди  незалежно від часу вступу на навчання. 

Отже, гарантійні виплати є своєрідним захистом матеріальних інтересів 

працівників в період коли він не працював і не міг отримувати заробітну плату не 

з власної вини. Гарантійні виплати не є винагородою за працю тому що вони не 

співвідносяться із кількістю та якістю виконуваної роботи. Відсутність у чинному 

законодавстві відповідного розмежування гарантійних і компенсаційних виплат 

породжує невизначеність у виборі правомірних дій з боку сторін трудового 

договору і як наслідок призводить до трудових спорів.  
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Правове регулювання соціальних відпусток: зарубіжний досвід 

На сьогодні Україна перебуває в стані реформування трудового 

законодавства, тому вивчення зарубіжного законодавчого досвіду правового 

регулювання трудових відносин має важливе значення. Зокрема, актуальним є 

порівняння досвіду правового регулювання соціальних відпусток в провідних 

країнах світу та України.  

Серед авторів, які зверталися до вивчення окремих аспектів цієї тематики 

та зробили певний внесок в її розробку, необхідно відзначити таких дослідників 

як О. В. Кайлова. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08
file:///C:/Users/User/Desktop/FP_index.htm_2008_2_52.pdf
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Соціальні відпустки в Україні регулюються Законом України «Про 

відпустки» та Кодексом законів про працю України (далі – КЗпПУ). В КЗпПУ 

визначені такі види соціальних відпусток: 

- відпустка у зв‘язку з вагітністю та пологами; 

- відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 

- відпустка у зв‘язку з усиновленням дитини; 

- додаткова відпустка працівникам, які мають дітей [5]. 

Важливе місце в системі соціальних відпусток належить відпусткам у 

зв‘язку з вагітністю та пологами і відпустка для догляду за дитиною. Саме тому 

доцільно розглянути особливості реалізації цього права в різних країнах світу.  

В Україні жінка згідно зі ст. 17 Закону України «Про відпустки» має право 

на оплачувану відпустку 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 [6]. Варто зазначити, що в проекті Трудового кодексу України 

ст. 196 передбачено оплачувану соціальну відпустку для чоловіків у зв‘язку з 

народженням дитини тривалістю до 14 календарних днів [7].  На сьогодні Закон 

України «Про відпустки» передбачає неоплачену відпустку для чоловіків, жінки 

яких перебувають в післяродовій відпустці [6]. 

 Далі жінка може взяти відпустку для догляду за дитиною до досягнення 

трирічного віку. Ст. 18 Закону «Про відпустки» визначає, що ця відпустка може 

бути частково оплачувана за рахунок підприємства, на якому працює жінка або ж 

без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості. 

Важливо, що ця відпустка може бути використана батьком або іншими родичами, 

які доглядають за дитиною [6]. 

В загальному, проаналізувавши зарубіжний досвід, можна виокремити 

такі види відпусток, які пов‘язані з народженням дитини, як материнська 

відпустка (оплачувана відпустка для матері в пердпологовий період та після 

народження дитини), батьківська (відпустка, що надається батьку в зв‘язку з 

народженням дитини) та відпустка для батьків (гендерно-нейтральні відпустка, 

якою може скористатись будь-хто з батьків) [1]. 

Характерним для певної кількості країн є залежність права на відпустку за 

вагітністю та доглядом за дитиною від відпрацьованого  часу  на певного 

роботодавця. Так, у Великобританії аби піти у декретну відпустку необхідно 

пропрацювати не менше 26 тижнів. Британські мами мають піти у відпустку на 2 

тижні після народження дитини. Далі батьки можуть взяти відпустку до 50 тижнів 

для догляду за дитиною, з якої 37 тижнів оплачуваних (90 % від середньої 

тижневої зарплатні), а далі здійснюється фіксована оплата [2, с. 198].   

В Франції строк відпустки у зв‘язку з вагітністю та пологами складає 16 

тижнів, якщо жінка народжує першу дитину. Надалі, з народженням дітей 

відпустка збільшується. Важливо, що якщо жінка не використає весь термін 

відпустки, вона може отримати грошову компенсацію. Відпустка для догляду за 

першою дитиною складає 6 місяців, а для другої дитини  вже може надаватися 

відпустка до 3-х років. Але надається такий тип відпустки співробітнику лише за 

умови, що він пропрацював не менше 1 року [8].  

Особлива увага регулюванню відпусток за вагітністю та доглядом 

спостерігається в законодавстві Скандинавських країн. Зокрема, в Швеції 

батьківська відпустка складає 480 днів, з яких 390 днів оплачується на рівні 80-90 

% від заробітної плати, а наступні 90 днів передбачають більш низький рівень 
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оплати. Характерно, що цю відпустку може взяти і батько, при чому  йому 

належать 60 днів, які у випадку невикористання ним просто зникають [2, с. 198].   

Що стосується  США, то наразі ця країна не має спеціального 

законодавства, яке б регулювало надання відпусток у зв‘язку з вагітністю та 

пологами.  У 1993 р. Закон про відпустки за сімейними та медичними 

обставинами передбачає неоплачену відпустку на 12 тижнів у зв‘язку з вагітністю 

та пологами, турботою про новонародженого. Але аби отримати таку відпустку, 

необхідно пропрацювати не менше року на підприємстві. В деяких штатах 

передбачена оплачувана відпустка. В загальному, питання декретних відпусток 

більш детально можуть бути врегульовані договорами з роботодавцями [1] 

В Канаді так звану «материнську відпустку» жінка може взяти на 17 

тижнів, яку вона може використати як всю до пологів, так і залишити на період 

після народження дитини. Після цього один з батьків може використати 

«батьківську відпустку» тривалістю 35 тижнів. Оплата відпустки складатиме в 

середньому 55 % від середнього заробітку за останні півроку. Останнім видом 

відпустки можуть скористатися лише у випадку, якщо перед цим особа 

пропрацювала не менше 13 тижнів [3, с. 103].  

Варто зазначити, що певні особливості має Китайська системи декретних 

відпусток. Термін відпусти залежить від віку майбутньої матері. Якщо жінка 

народжує після 23 років, вона має право на відпустку 120 календарних днів. У 

випадку, якщо жінка молодше зазначеного віку, відпустка складатиме 90 

календарних днів. Також передбачена відпустка для майбутніх батьків, яка 

залежить також від віку жінки і може складати 120 або 90 днів відповідно. 

Важливо, що відпустка як у жінок, так і у чоловіків оплачується 100 % від 

заробітної плати [3, с. 103]. 

Таким чином, правове регулювання соціальних відпусток, зокрема, тих, 

що пов‘язані з вагітністю та пологами, доглядом за дитиною знаходиться на 

різному рівні. Середня тривалість відпустки у зв‘язку з пологами та вагітністю 

становить 16-17 тижнів. Що стосується практики реалізації права на відпустку для 

догляду за дитину, то її строк не перевищує 1,5 років, за виключення деяких 

країн. Різниться також система оплати зазначених відпусток.   

Проаналізувавши зарубіжний досвід, можна зробити висновки, що на 

сьогодні важливе місце в законодавстві розвинутих країн займає право на 

реалізацію батьківських відпусток. Тому для України є необхідність затвердження 

цієї норми в  новому Трудовому кодексі.  
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Компенсаційні виплати працівникам при переїзді на роботу в іншу 

місцевість  

Розвиток сучасних технологій, а також підприємств, установ та 

організацій, вимагає від них розширення не лише кадрів, але територіальних меж. 

Трудовий договір гарантує кожному працівнику право на роботу за 

спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, що визначена за згодою сторін. Це 

право гарантується правовими приписами статті 31 КЗпП України [1], яка 

забороняє роботодавцю вимагати від працівника виконання роботи, не 

обумовленої трудовим договором. Вимога виконувати таку роботу вважається 

переведенням працівника на іншу роботу. Законодавець надає роботодавцю певні 

можливості, встановлені статтею 32 КЗпП, щодо переведення працівників, у тому 

числі і в іншу місцевість. Здійснення цих можливостей дозволяється лише за 

згодою працівника.  

Частиною 1 статті 120 КЗпП України1 встановлено, що підставою для 

одержання працівниками компенсацій є їх переведення, прийняття або 

направлення на роботу в іншу місцевість. Усім особам, які зазначені у статті 120 

КЗпП України і Постанові, здійснюються наступні виплати:  

 гарантійні  у вигляді заробітної плати за дні збору в дорогу і 

облаштування на новому місці проживання, але не більш шести днів і за час 

знаходження в дорозі;  

 компенсаційні  вартість проїзду працівника і членів його сім'ї, витрати 

по перевезенню майна, добові за час перебування в дорозі;  

http://www.irf.ua/knowledgebase/news/sotsialna_politika_frantsii_
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