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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗАЙНЯТІСТЬ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Війна, що продовжує тривати на українській землі, породжує 

катастрофічні втрати для нашого суспільства і держави: руйнації піддається 

цивільна інфраструктура (дитячі садки, заклади середньої та вищої освіти, 

заклади охорони здоров'я, будівлі органів публічного управління тощо), 

підприємства і організації (заводи, фабрики, сільське господарство), пункти 

перерозподілу енергетичних ресурсів тощо. І це не лише матеріальні втрати - це 

втрати робочих місць. За різними даними станом на травень 2022 року близько 

п'яти мільйонів українців втратили роботу у результаті воєнних дій, а це 1/4 від 

усього працездатного населення держави. Себто чверть населення України не 

отримують заробітної плати для забезпечення існування себе і своєї сім'ї. Дані 

показники очевидно ставлять питання про перспективу реальної гуманітарної 

катастрофи в нашій державі, якщо владою не буде вирішене питання про 

забезпечення реалізації права на зайнятість. Треба зазначити, що означене право 

представляє собою суб’єктивне право кожного громадянина, який належить до 

категорії економічно активного населення, на державне сприяння в одержанні 

роботи або необхідної профпідготовки для цього, якому відповідає обов’язок 

держави в особі її компетентних органів здійснити таке сприяння [1, c. 343]. 

Запровадження в Україні 24 лютого 2022 року воєнного стану зумовило 

появи в українському законодавстві відповідних новацій, зокрема, й у сфері 

зайнятості. Так, у Закон України "Про зайнятість населення" [2] згідно Закону 

України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування 

сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування 

на випадок безробіття під час дії воєнного стану" були внесені відповідні зміни. 

Однією з таких змін стала трансформація п. 3 ст. 24 Закону України "Про 

зайнятість населення", в якому в переліку заходів сприяння зайнятості замість 

формулювання "створення умов для самозайнятості населення та підтримка 

підприємницької ініціативи" тепер наявне "сприяння самозайнятості населення, 

організації підприємницької діяльності". З юридичної точки зору це означає, що 

особа, котра бажає зайнятись підприємницькою діяльністю може розраховувати 

на надання консультацій щодо такої діяльності, однак їй не буде надаватись 
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одноразова фінансова допомога для її організації. Інші трансформації Закону 

України "Про зайнятість населення" містять положення про пристосування 

системи матеріальної допомоги по безробіттю в умовах воєнного стану та 

надання дозволів на працевлаштування для іноземних громадян. Водночас, на 

жаль, жодних стимулів для створення робочих місць в умовах воєнного стану чи 

їх збереження оновлений Закон України "Про зайнятість населення" не містить. 

Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 

стану" [3], який набув чинності 24 березня 2022 року, включає в себе декілька 

норм, спрямованих для забезпечення зайнятості громадян для воєнних потреб: з 

метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також 

усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок 

фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, 

перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або 

місцезнаходження яких тимчасово невідоме, роботодавець може укладати з 

новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або 

на період заміщення тимчасово відсутнього працівника (ч. 2 ст. 2); 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 (ч. 1 ст. 3). Проте наведені норми стосуються передусім 

кадрового наповнення вакантних чи фактичних посад на тих підприємствах, що 

мають можливість працювати в умовах воєнного стану. Щодо створення 

додаткових робочих місць для працівників зруйнованих та ліквідованих 

підприємств даний нормативно-правовий акт не містить жодного положення. 

Таким чином, реалізація права на зайнятість в умовах воєнного стану 

продовжує залишатись проблемним питанням. Компенсація втрати роботи для 

осіб, що залишились на території Україні, поки що здійснюється системою 

соціальної допомоги. Проте держава наразі потребує відновлення реального 

виробництва, максимального залучення працездатного населення до 

оплачуваної роботи. Відповідно, пропонується створити урядову Концепцію 

зайнятості в умовах воєнного стану, впровадження якої має як підтримати 

економічний стан населення, так і обороноздатність держави. 
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ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ГІДНУ 

ПРАЦЮ У МИРНИЙ І ВОЄННИЙ ЧАС  

 

Однією з умов забезпечення права на гідну працю і якість трудового життя 

як однієї з восьми цілей сталого розвитку, що взяла на себе Україна на період 

2030 року, є ефективне державне управління в умовах цифровізації (або в умовах 

активного запровадження електронного урядування / урядування й надання 

державних послуг у режимі онлайн / «держави в смартофоні»).   

Метою цього дослідження є: 1) студіювання змістового контенту  

дихотомії «державна політика – державне управління», 2) виявлення переваг 

нової форми організації державного управління – електронного урядування в 

питанні забезпечення права на гідну працю та гідну якість трудового життя та 

причин недосконалості цієї форми у мирний та воєнний час.  

В першу чергу, з’ясуємо сутність дихотомії «державна політика й 

державне управління», яка є малодослідженою в науці трудового права. 

Державне управління – це самостійний вид державної діяльності, який 

носить підзаконний, виконавчо-розпорядчий характер, органів (посадових осіб) 

щодо практичної реалізації функцій і завдань держави в процесі регулювання 

економічної, соціально-культурної та адміністративно-політичної сфер. 

Сутність державного управління проявляється в його необхідності, суспільній 

обумовленості і цільовій спрямованості. Цільова спрямованість державного 

управління означає необхідність досягнення максимальних результатів при 

мінімальному використанні матеріальних, трудових, фінансових та інших 

засобів [1]. Давньогрецьке «politike» означає мистецтво управління державою 

[2]. Державна політика і державне управління – це два взаємопов’язаних 

соціальних феномени, які є видами діяльності людини, змістом якої є 

цілеспрямована зміна навколишнього світу і перетворення його в інтересах 

людей. Відомі вчені дуже лапідарно, але чітко охарактеризували дихотомію 

«політика-управління»: 1) державне управління – цілеспрямований 

організований вплив держави та її інститутів на сфери державного життя для їх 

зміни відповідно до цілей державної політики (Ю. Тихомиров); політику і 
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