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Основні зміни:

4 лютого 2021 р. Верховною Радою України прийнято Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи» (далі –
«Закон»), яким запроваджено зміни до Кодексу законів про працю України (далі – «КЗпП») та Закону
України «Про охорону праці».

Закон спрямований на усунення недоліків попередньої спроби законодавців врегулювати питання
дистанційної роботи, та вдосконалення правового регулювання дистанційної та надомної роботи і
гнучкого режиму робочого часу.

- спрощення процедури оформлення
Оформлення дистанційної та надомної роботи, встановлення
гнучкого режиму робочого часу проводиться без
дотримання процедури зміни істотних умов праці,
передбачених ч. 3 ст. 32 КЗпП щодо попередження
працівника за два місяці. Роботодавець видає відповідний
наказ і ознайомлює з ним працівника протягом двох днів,
але до запровадження нових умов.

- надання додаткових гарантій
деяким категоріям працівників
Йдеться про такі категорії працівників, як працівники з
дітьми до 3 (6) років, вагітні жінки, батьки двох і більше дітей
віком до 15 років або дитини з інвалідністю тощо, які за
умови, що це можливо, зважаючи на виконувану роботу, та
наявності у роботодавця необхідних ресурсів, можуть
працювати на умовах дистанційної або надомної роботи.

- перехід на дистанційну роботу
на вимогу працівника
Якщо на робочому місці щодо працівника було вчинено 
дії, що містять ознаки дискримінації, зважаючи на його 
трудову функцію, такий працівник може вимагати від 
роботодавця тимчасовий (до 2 місяців) перехід на дис-
танційну роботу.

- ознайомлення з документами через інтернет
З наказом та трудовим договором працівника можна буде
ознайомлювати за допомогою засобів електронного
зв’язку, визначених у трудовому договорі.
Підтвердженням ознайомлення вважатиметься факт
обміну відповідними електронними документами.

- вимогу щодо обстеження житлових приміщень
працівників при укладенні трудового договору про
надомну роботу скасовано.



Що відмінного:

Дистанційна та 
надомна робота

Про спільне:Дистанційна робота
 Працівник самостійно визначає робоче місце у 

будь-якому місці поза приміщеннями/територією 
роботодавця та несе відповідальність за 
забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

 Працівник може поєднувати дистанційну роботу і 
роботу на території роботодавця.

 Робота виконується із використанням ін-
формаційно-комунікаційних технологій.

 Застосовується лише для робіт, що не 
передбачають небезпечних і шкідливих 
виробничих (технологічних) факторів.

 Працівник розподіляє робочий час на власний 
розсуд, на нього не поширюються правила 
внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не 
передбачено трудовим договором (далі – «ТД»). 

 Порядок і строки забезпечення обладнанням, 
програмно-технічними засобами, засобами 
захисту інформації та іншими засобами, а також 
розмір, порядок і строки виплати працівникам 
компенсації за використання належних 
їм/орендованих засобів – визначаються у ТД.

 Порядок і строки подання працівниками звітів про 
виконану роботу визначаються у ТД.

Надомна робота
 Як правило, робота виконується працівником за 

місцем проживання.
 Робоче місце має закріплену зону та необхідні 

технічні засоби для виконання трудових 
обов'язків.

 Працівник може змінити робоче місце, лише за 
згодою сторін у випадку настання незалежних від 
працівника причин, що унеможливлюють його 
подальшу роботу.

 Застосовується лише для осіб, які мають необхідні
практичні навички або можуть бути навчені таким 
навичкам.

 На працівників поширюється загальний режим 
роботи роботодавця, якщо інше не передбачено 
ТД.

 Забезпечення засобами виробництва, 
матеріалами та інструментами, необхідними для 
виконання роботи, покладається на роботодавця, 
якщо інше не передбачено ТД. Працівник, у разі 
використання своїх інструментів, має право на 
компенсацію за ст. 125 КЗпП.

 Роботодавець на власний розсуд вирішує, яким 
чином доручати працівникові роботу, 
контролювати її виконання, та вести облік 
виконаної роботи.

 ТД укладається у письмовому вигляді на 
основі типової форми (виняток – загроза 
пандемії, надзвичайної ситуації 
техногенного чи природнього характеру 
тощо).

 Додатково із працівником, який для 
виконання своєї роботи користується 
обладнанням і засобами роботодавця, 
може буте укладений письмовий договір 
про повну матеріальну відповідальність
(незалежно від посади працівника). При 
цьому роботодавець несе 
відповідальність за безпечність та 
належний технічний стан таких засобів 
та/або обладнання.

 Роботодавець зобов'язаний 
систематично проводити (навчання) 
працівників з питань охорони праці, 
протипожежної безпеки (що можливо 
дистанційно, за допомогою 
інформаційно-комунікаційних 
технологій).



 передбачає фіксований час (коли працівник обов’язково 
присутній на робочому місці); змінний час (працівник на 
власний розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої 
норми); та час перерви для відпочинку і харчування;

 не застосовується на безперервно діючих підприємствах, при 
багатозмінній організації роботи, в інших випадках, 
обумовлених специфікою діяльності або коли такий режим є 
несумісним з вимогами щодо безпечних умов праці;

 оформлюється:
- за заявою працівника (без встановлених строків повідомлення 
роботодавця), або 
- за наказом роботодавця (у разі виробничої необхідності з 
повідомленням про зміну режиму роботи не пізніше ніж за два 
місяці).

Особливості гнучкого режиму 
робочого часу:

 Може бути тимчасово встановленим роботодавцем у разі
виробничо-технічної необхідності та/або для виконання 
невідкладних чи непередбачених завдань на строк до 1 мі-
сяця протягом календарного року (без дотримання норми ч. 3 
ст. 32 КЗпП щодо зміни істотних умов праці).

 порушення умов гнучкого режиму робочого часу, крім 
застосування відповідних дисциплінарних стягнень, матиме 
наслідком переведення працівника на загальний режим 
роботи (без дотримання норми ч. 3 ст. 32 КЗпП щодо зміни 
істотних умов праці). 



Законом встановлюється 5-річний перехідний період
для перенесення відомостей про трудову діяльність
працівника з паперових трудових книжок до
елекронних.

Закон запроваджує облік трудової діяльності працівника
в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального
страхування.

Наповнення відомостей відбуватиметься як
роботодавцем, так і безпосередньо застрахованою
особою.

Дані вноситимуться через веб-портал електронних
послуг Пенсійного фонду України у вигляді сканованих
або оцифрованих копій передбачених законодавством
документів (трудової книжки, довідок тощо) з
обов'язковим накладанням страхувальником або
застрахованою особою кваліфікованого електронного
підпису.

5 лютого 2021 р. Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в 
електронній формі" № 3623 (далі – Закон).

Електронна трудова книжка дасть можливість
уповноваженим органам призначати працівникові
пенсію автоматично (без звернення) та збирати
документи за всю його/її трудову діяльність.

По отриманню особою права на соціальні пільги /
призначення пенсії, уповноважений державний
орган інформує таку особу про можливість їх
отримання, та про запропонований розрахунковий
розмір.

Для покращення запропонованого розрахункового
розміру особа має можливість обрати один із таких
варіантів:

- надати відомості про отримувану заробітну плату
за період до 2000 року (до запровадження
персоніфікованого обліку), або

- відтермінувати свій вихід на пенсію для
одержання підвищення до пенсії на 0,5-0,75 % за
кожний повний місяць роботи після досягнення
пенсійного віку, або

- скористатися правом на призначення пенсії.
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