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присвячених актуальним проблемам приватного та публічного права. 
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ІНТЕРЕС ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ 

ПРИ УКЛАДЕННІ, ЗМІНІ ТА ПРИПИНЕННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

 

Режим воєнного стану, запроваджений в Україні у зв’язку із військовою 

агресією російської федерації повністю змінив життя пересічних людей і 

вплинув абсолютно на всі сфери суспільного життя. На перший план вийшли 

колективна безпека, загальний національний інтерес, збереження власної 

держави. У зв’язку з цим саме зараз пріоритетом став публічний інтерес у всіх 

відносинах, зокрема тих, що урегульовані нормами трудового права. 

Це простежується у Законі України від 15 березня 2022 року N 2136-IX 

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, зміст якого 

вмістив революційні зрушення у вже усталеному трудовому праві України за 

переважною більшістю інститутів. А саме: 

1. У питаннях укладення трудового договору, з огляду на відтік робочої 

сили, потреби виробництва у підходящих кадрах, було дозволено укладення 

строкових трудових договорів з новими працівниками у період дії воєнного 

стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника [1, ст.2]. 

2. Претерпіло змін чинне положення КЗпП України про заборону 

встановлення випробування при прийнятті на роботу працівників. «При 

укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про 

випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися 

для будь-якої категорії працівників» [1, ст.2]. 

3. Було спрощено порядок застосування змін істотних умов праці: «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, ст.2]. 

4. Щодо розірвання трудового договору за власним бажанням працівника 

новий закон встановив правило, що дозволяє не відпрацьовувати строк 

попередження. А саме:  «у зв’язку з веденням бойових дій у районах, в яких 

розташоване підприємство, установа, організація, та існування загрози для 

життя і здоров’я працівника він може розірвати трудовий договір за власною 

ініціативою у строк, зазначений у його заяві (крім випадків примусового 

залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, залучення до 

виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури)» [1, ст.4].  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n191
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Оскільки у даному випадку законодавець не визначив різновид трудового 

договору за строком: строковий чи безстроковий, -то, вочевидь, варто зробити 

висновок. що мова йде про будь який з них. 

5. Заборона на звільнення працівника у період тимчасової 

непрацездатності останнього, а також у період перебування працівника у 

відпустці, як відомо були принциповою позицією у площині розірвання 

трудового договору з ініціативи роботодавця. 

І тому новелою трудового законодавства очевидно виступила можливість 

реалізації роботодавцем свого інтересу на розірвання трудового договору з 

працівником у період дії воєнного стану у період тимчасової непрацездатності 

останнього, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки 

у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку) «із зазначенням дати звільнення, яка є першим 

робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, 

зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим 

днем після закінчення відпустки» [1, ст.5]. 

6. Новелою також є і положення щодо вирішення питання про розірвання 

трудового договору за ініціативою роботодавця без дозволу виборного органу 

первинної профспілкової організації. «У період дії воєнного стану норми статті 

43 Кодексу законів про працю України не застосовуються, крім випадків 

звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до 

профспілкових органів» [1, ст.5]. 

Таким чином, період режиму воєнного часу суттєво розширив можливості 

реалізації інтересу роботодавця у вирішенні питання про укладення, зміну та 

припинення трудового договору за своєю ініціативою, звузивши сферу 

реалізації інтересу працівника. У свою чергу у іншій ситуації: розірвання 

трудового договору за ініціативою працівника, сферу реалізації інтересу 

працівника також було розширено, звузивши сферу реалізації інтересу 

роботодавця.  

Очевидно, що метою таких змін були намагання надати ефективні засади 

функціонування виробничого процесу в умовах воєнного стану, що виключає 

занадто деталізовану процедуру вирішення питань комунікації сторін трудового 

договору, розтягування у часі прийняття рішень, участі у цих питання третіх осіб 

тощо. 
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