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Трудове законодавство тривалий час розвивалося достатньо сталим 

шляхом, без революційних звершень, що свідчило про достатньо спокійний 

розвиток України, навіть не зважаючи на економічні негаразди. Спроби 

революційних звершень у правовому регулювання трудових відносин, все ж-

таки були, - коли, наприклад, подавався сумнозвісний законопроєкт Про працю. 

Але, як знаємо, на щастя, ці спроби не мали успіху. Для революційних звершень 

у правовому регулювання мають бути вагомі причини, яких не було тоді, але які, 

на жаль, є зараз. Війна внесла корективи у всі сфери життя нашої держави і, 

звичайно, не оминула і трудове право.  

15 березня 2022 року N 2136-IX було прийнято Закон України «Про 

організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який і став тим 

локомотивом, що приніс революційні зміни у регулювання трудових відносин 

на період дії режиму воєнного стану. Він запровадив багато новел, використання 

яких було, очевидно, запропоновано законодавцями з метою стабілізації 

виробничих відносин, що постраждали під час війни, надання засобів підтримки 

роботодавцям, які втратили свої потужності, і, деякою мірою, надання 

юридичних гарантій працівникам. 

У даній роботі хотілося б зупинитись лише на одній, так званій, новелі 

трудового законодавства у воєнний період, яка стосується зміни умов трудового 

договору. Так ст.3 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах 

воєнного стану» визначила наступне:  

1. У період дії воєнного стану роботодавець має право перевести 

працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди 

(крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають 

активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом 

здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також 

інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи 

нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану роботу не 

нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою. 

2. У період дії воєнного стану норми частини третьої статті 32 Кодексу 

законів про працю України та інших законів України щодо повідомлення 

працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються [1]. 

Насамперед, варто відзначити, що фактично дана норма продублювала 

положення ст.33 КЗпП України, яка і так визначала приблизний перелік таких 

обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні 

життєві умови людей, і які б дозволяли обмежити свободу волі працівника щодо 

реалізації його права на працю. Бо ст. 33 КЗпП України вже містила норму 

наступного змісту: «Власник або уповноважений ним орган має право перевести 

працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим 

договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом 

здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, 

епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або 

можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n191


33 

оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за 

попередньою роботою» [2]. 

Як бачимо, характер припису ст.33 КЗпП України дозволяє тлумачити 

зміст цієї статті дуже широко і включати до обставин, які дозволяють 

переводити працівника на роботу, не обумовлену трудовим договором, 

необмежене коло випадків, які так чи інакше ставлять або можуть поставити під 

загрозу життя чи нормальні життєві умови людей. Чи відноситься до цього кола 

єдиний, зазначений у спеціальному законі, випадок переведення без згоди 

працівника  - відвернення або ліквідації наслідків бойових дій? Очевидно, що 

так. І навіть те, що законодавець далі у ст.3 Закону України «Про організацію 

трудових відносин в умовах воєнного стану» після цього випадку вказує «а 

також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи 

нормальним життєвим умовам людей» [1, ст.3] підтверджує справедливість цієї 

думки.  

Єдине, що є новим у застосуванні конструкції «переведення на іншу 

роботу» без згоди працівника у період воєнного стану, це припис «крім 

переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні 

бойові дії» [1, ст.3]. Це дійсно новела законодавства, яка виступає стримувачем 

волі роботодавця та є перепоною на шляху прояву його свободи волі у питання 

переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором. 

Підставою для виникнення такого стримувача, очевидно виступає 

проголошена Конституцією України найвища соціальна цінність власне 

людини, у даному випадку працівника, а також її життя і здоров’я, яка важить 

на терезах однаково із ліквідацією наслідків бойових дій, а також іншими 

обставинами, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним 

життєвим умовам людей. І тому у цьому випадку переведення без згоди 

працівника є неприйнятним, недопустимим за законом. 

Що стосується іншого випадку зміни умов трудового договору - зміни 

істотних умов праці, то приписи особливого закону також є новелами. 

Як відомо, ч.3 ст.32 КЗпП України встановлює досить складний порядок 

зміни істотних умов праці, одним з елементів якого виступає завчасне 

попередження працівника не пізніше ніж за два місяці про зміну істотних умов 

праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або 

скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і 

найменування посад та інших [2]. 

Так от на період воєнного стану не застосовуються норми частини 

третьої статті 32 Кодексу законів про працю України та інших законів України 

лише щодо повідомлення працівника про зміну істотних умов праці [1, ст.3], як 

зазначає законодавець. Тобто інші елементи порядку зміни істотних умов праці 

мають бути дотримані роботодавцем.  

А саме: те, що зміна істотних умов праці може бути лише наслідком зміни 

в організації виробництва та праці; те, що спеціальність, кваліфікація і посада 

також мають зберігатися для працівника навіть при зміні істотних умов праці. 
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Законодавець на час періоду воєнного стану скасовує для роботодавця 

лише строк попередження працівника про зміну істотних умов праці. І 

встановлення такої норми є безумовно доцільним і прийнятним у ситуації, коли 

і працівники вимушені виїжджати, рятуючись від війни, і виробничі потужності 

підприємств страждають від бойових дій тощо. 

Таким чином, Закон України «Про організацію трудових відносин в 

умовах воєнного стану» став підґрунтям для розв’язання проблем провадження 

трудових відносин, запровадивши на період воєнного стану нові механізми 

зміни трудового договору, в яких визначив простір свободи волі працівників і 

роботодавців.  
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НАРАХУВАННЯ СТРАХОВОГО СТАЖУ У ПЕРІОД ПРОСТОЮ 

ВИРОБНИЦТВА СПРИЧИНЕНОГО SARS-CoV-2 

 

В умовах сьогоднішніх реалій ми спостерігаємо складну ситуацію в 

економічній сфері, зокрема через впровадження карантинних заходів, 

почастішали випадки призупинення виробництва, скорочення господарської 

діяльності. Коронавірусна криза, яка дійсно виявила глобальний характер, 

продемонструвала, яким може виявитися економічне, соціальне, суспільне 

середовище в умовах запровадження різноманітних обмежень. Для уникнення 

найгірших наслідків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, в Україні активно вживаються обмежувальні 

заходи. Передусім, вони впроваджуються відповідно до Указу Президента 

України №87/2020 від 13.03.2020 р., Рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 13.03.2020 р., Постанови Кабінету Міністрів України №211 

від 11.03.2020 р. В свою чергу перед роботодавцями постає низка питань, 

зумовлених необхідністю убезпечити належні умови праці з дотриманням 

соціально-економічних гарантій та захистити здоров’я працівників. 
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