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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В умовах постійного технологічного оновлення 

методів і засобів виробництва, підвищення інформатизації суспільства, 

розвитку нових форм організації праці виникає потреба у перегляді старих 

моделей регулювання робочого часу і часу відпочинку працівників з метою 

підвищення їх ефективності праці та професійної компетентності, 

стимулювання до набуття нових знань і навичок. Враховуючи відповідні 

тенденції у провідних європейських країнах, спостерігається поступове 

зменшення тривалості робочого тижня, приміром, в Ірландії, Німеччині, Данії, 

Франції тривалість робочого тижня встановлюється у межах 35-38 годин, 

натомість в Україні нормальна тривалість робочого часу вже протягом 

багатьох десятиліть залишається 40 годин на тиждень і проект Трудового 

кодексу, який знаходиться на розгляді у Верховній Раді, не змінює цю 

тенденцію. Водночас, вирішення нових практичних проблем, пов’язаних із 

урегулюванням робочого часу працівників, не можливе без всебічного та 

ґрунтовного дослідження всієї сукупності відносин у відповідній царині. 

Необхідно відмітити, що питання робочого часу завжди знаходилося в 

центрі підвищеної громадської уваги, оскільки саме від правильного 

управління трудовою активністю та відпочинком залежить ефективне 

виконання працівником своєї трудової функції. На даний час в Україні 

занепокоєння викликають випадки збільшення роботодавцями робочого часу, 

який не оплачується, що, у свою чергу, зумовлює пошук шляхів вирішення 

вказаної проблеми у процесі реформи трудового законодавства, вектором якої 

виступають європейські стандарти у сфері праці. Разом із тим, оптимізація 

національних теоретичних і практичних засад робочого часу потребує 

вивчення та дослідження всіх особливостей правового регулювання робочого 

часу і часу відпочинку в трудовому законодавстві європейських країн. 

Таким чином, зважаючи на підвищену актуальність євроінтеграції 

України, виникає особлива потреба в дослідженні питання імплементації в 

національне законодавство європейських стандартів у сфері робочого часу, 

розкриття її сутності та значення, визначення нових засад підвищення 

ефективності використання робочого часу, а також шляхів удосконалення й 

оптимізації існуючого механізму правового регулювання даної сфери. 

Інноваційний науковий підхід до дослідження проблематики робочого часу за 

умов євроінтеграції України сприятиме позитивним змінам в аспекті 

демократизації суспільства та гуманізації державної політики, підвищення 

іміджу й авторитету працівника як суб’єкта трудового права. 

Актуальні питання правового регулювання робочого часу працівників в 

умовах євроінтеграції України висвітлювали у своїх наукових працях у тій чи 

іншій мірі такі вчені, як В. М. Андріїв, О. В. Андрійчук, Г. О. Барабаш, 

Н. Б. Болотіна, С. Я. Вавженчук, С. В. Венедіктов, В. С. Венедіктов, 
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С. В. Вишновецька, Т. В. Галайденко, О. Є. Гапон, Л. П. Гаращенко, 

Л. Я. Гінцбург, Г. С. Гончарова, О. В. Грабчак, Ю. М. Гришина, 

Ю. П. Дмитренко, В. С. Єгоров, Б. Є. Желіка, В. В. Жернаков, Т. А. Занфірова, 

М. І. Іншин, І. Я. Кисельов, В. Л. Костюк, Ю. І. Крючко, О. В. Лавріненко, 

Н. О. Мельничук, О. В. Москаленко, П. Д. Пилипенко, С. М. Прилипко, 

О. І. Процевський, Ю. О. Саєнко, О. В. Смирнов, Г. І. Чанишева, 

С. М. Черноус, Т. В. Штих, О. А. Шевченко, В. І. Щербина, Д. М. Ядранський, 

О. М. Ярошенко та ін. Тим не менш, не применшуючи значення наукових 

здобутків зазначених науковців щодо дослідження вказаної тематики, дана 

проблематика й досі не була досліджена в повній мірі з урахуванням усіх 

особливостей євроінтеграційних процесів, розкриттям їх змісту, надання 

загальнотеоретичних дефініцій тощо, що й зумовлює необхідність проведення 

більш ґрунтовного та комплексного наукового аналізу. 

Отже, враховуючи викладене, актуальність і своєчасність дослідження 

теоретичних і практичних аспектів правового регулювання робочого часу 

працівників не викликає сумнівів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика 

дослідження пов’язана з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки 

на період до 2020 року, встановленими Законом України «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 р. Дисертація виконана 

відповідно до планів наукових досліджень кафедри цивільно-правових 

дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб на підставі теоретичних висновків та узагальнень учених-правознавців, 

порівняльного аналізу трудового законодавства України й зарубіжних держав, 

практики його застосування, визначити особливості правового регулювання 

робочого часу в умовах євроінтеграції України та на цій підставі 

сформулювати конкретні рекомендації щодо вдосконалення нормативно-

правового забезпечення у відповідній сфері. 

Мета дослідження зумовила необхідність постановки та досягнення 

наступних задач: 

– визначити поняття та ознаки робочого часу; 

– з’ясувати специфіку стандартів робочого часу в Європейському 

Союзі; 

– охарактеризувати історичний генезис робочого часу в Україні; 

– узагальнити види джерел права Європейського Союзу про робочий 

час; 

– розкрити значення імплементації європейських норм права про 

робочий час у трудове право України; 

– надати характеристику правовому механізму імплементації 

європейських норм про робочий час у національне трудове законодавство;  
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– визначити сутність ефективності використання норм робочого часу та 

узагальнити методи впливу на неї; 

– сформулювати спільні та відмінні ознаки застосування стандартних і 

нестандартних режимів робочого часу в Україні та Європі; 

– обґрунтувати конкретні пропозиції та рекомендації з удосконалення 

правового регулювання робочого часу. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають з 

приводу правового забезпечення робочого часу працівників. 

Предметом дослідження є особливості правового регулювання робочого 

часу в умовах господарювання. 

Методи дослідження. Відповідно до мети і задач дослідження, 

досягнення об’єктивних і достовірних результатів застосовувалися як 

загальні, так і спеціальні методи пізнання правового регулювання робочого 

часу в умовах євроінтеграції України. Діалектичний метод уможливив 

вивчення правової регламентації робочого часу в єдності, взаємозв’язку й 

розвитку соціальних і юридичних чинників (підрозділ 1.1). За допомогою 

логіко-семантичного досліджено та узагальнено понятійний апарат у сфері 

правового регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції України 

(підрозділи 1.1; 2.1; 2.2; 3.1). Історичний сприяв визначенню основних етапів 

становлення та розвитку робочого часу (підрозділ 1.3). Застосування 

системно-структурного надало можливості виявити стандарти робочого часу 

в Україні та ЄС, охарактеризувати види джерел права Європейського Союзу 

про робочий час, з’ясувати сутність імплементації європейських норм права 

про робочий час у трудове право України (підрозділи 1.2; 2.1; 2.2; 3.2). 

Порівняльно-правовий було використано при розгляді шляхів використання 

позитивного європейського досвіду правового регулювання робочого часу 

(підрозділи 3.1–3.3). Загальнонаукові методи аналізу та синтезу дозволили 

сформулювати власні висновки у процесі теоретичних напрацювань різних 

науковців, визначення проблем та шляхів удосконалення правового 

регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції України (підрозділи 2.3; 

3.2; 3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних 

методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки трудового права 

дослідити проблемні питання правового регулювання робочого часу в умовах 

євроінтеграції України. За результатами дисертаційного дослідження 

сформульовано основні авторські положення, що виносяться на захист та які 

містять елементи наукової новизни. Основні з них наступні: 

уперше: 

– сформульовано правові дефініції «джерела права Європейського 

Союзу про робочий час», «стандарти робочого часу», «імплементація 

європейських норм права про робочий час у трудове право України»; 
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– узагальнено тенденції розвитку стандартів робочого часу в 

Європейському Союзі, на підставі чого визначено позитивні та негативні риси 

правого регулювання робочого часу країн ЄС; 

– сформульовано визначення ефективності використання норм робочого 

часу як корисного результату, отриманого за результатами належної 

організації правового регулювання на рівні підприємства, установи, організації 

питань щодо добросовісного виконання працівниками передбаченої трудовим 

законодавством міри праці; 

– узагальнено спільні та відмінні ознаки стандартних і нестандартних 

режимів робочого часу в Україні та Європі; 

удосконалено: 

– поняття «робочий час» під яким запропоновано розуміти 

визначений законодавчими, підзаконними, локальними нормативно-

правовими актами та угодою сторін трудових відносин кількісний період 

часу, впродовж якого працівник відповідно до правил внутрішнього 

трудового розпорядку зобов’язується виконувати покладену на нього 

трудову функцію, а роботодавець – забезпечити для нього необхідні умови 

праці відповідно до чинного законодавства, колективного та трудового 

договорів; 

– трактування сутності складових елементів правового механізму 

імплементації європейських норм про робочий час у національне трудове 

законодавство, які об’єднують: (1) європейську правову основу стандартів у 

сфері стандартів робочого часу; (2) нормативно-правовий механізм 

імплементації стандартів ЄС у сфері робочого часу на рівні законодавчого та 

підзаконного правового регулювання; (3) організаційно-правовий механізм 

імплементації європейських норм про робочий час; 

– перелік ознак ефективності використання норм робочого часу, до яких 

віднесено такі: (а) виступає функціональною характеристикою інституту 

робочого часу; (б) обов’язково передбачає наявність кореспондуючих 

взаємозв’язків між роботодавцями та працівниками; (в) його мета – досягнення 

продуктивності праці; (г) формою вираження є його облік; 

– класифікацію джерел права Європейського Союзу про робочий час; 

дістали подальшого розвитку: 

– періодизація становлення та розвитку правового регулювання робочого 

часу, яка охоплює наступні періоди: 1-й етап (ХІV ст. – кінець ХІХ ст.) – 

становлення інституту робочого часу; 2-й етап (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) – 

розвиток регулювання робочого часу; 3-й етап (1917 р. – 1945 р.) – правове 

регулювання робочого часу в роки поширення влади більшовиків, НЕПу та 

Другої світової війни; 4-й етап (1945 р. – 1991 р.) – правове регулювання 

робочого часу в післявоєнний період до незалежності України; 5-й етап 

(1991 р. – сьогодення) – регулювання робочого часу в роки незалежності 

України та її євроінтеграції; 



5 

– узагальнення ознак робочого часу і видів його режимів та їх сучасне 

розуміння; 

– розуміння напрямів впливу на ефективність робочого часу в Україні, 

до яких віднесено: (а) запровадження ефективної системи нормування 

робочого часу на підприємстві; (б) оптимізація затрат робочого часу; 

(в) запровадження методів визначення робочого часу на підприємстві; 

(г) удосконалення системи мотивації працівників для ефективного 

використання робочого часу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації наукові положення, висновки та пропозиції можуть 

бути використані: 

а) у науково-дослідницькій діяльності – для подальшого дослідження 

теоретичних і практичних проблем правового регулювання робочого часу в 

умовах євроінтеграції України; 

б) у правотворчості – під час прийняття Трудового кодексу України, а 

також у процесі підготовки нових та внесення змін і доповнень у діючі 

нормативно-правові акти у сфері регулювання робочого часу працівників; 

в) у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 

практичної діяльності органів державної виконавчої влади, судів та інших 

суб’єктів правозастосування при застосуванні положень трудового та 

соціального законодавства у сфері робочого часу; 

г) у навчальному процесі – під час підготовки лекцій для студентів, 

слухачів і курсантів у вищих навчальних закладах освіти, при проведенні 

практичних занять з навчальної дисципліни «Трудове право України», а також 

при написанні підручників, навчально-методичних і науково-практичних 

посібників та інших методичних матеріалів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 

пропозиції дисертаційної роботи викладені в опублікованих наукових 

працях і обговорені на засіданнях кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського і трудового права Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, а також були 

оприлюднені на науково-практичних конференціях: «Дотримання прав 

людини: сучасний стан правового регулювання та перспективи його 

вдосконалення» (м. Київ, 5 березня 2015 р.); «Пріоритетні проблеми 

юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» (м. Київ, 

18–19 червня 2015 р.); «Пріоритетні проблеми реформування системи 

законодавства України» (м. Київ, 23–24 липня 2015 р.); «Тенденції та 

пріоритети реформування законодавства України» (м. Херсон, 11–12 грудня 

2015 р.); «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання 

суспільних відносин» (м. Харків, 22–23 січня 2016 р.); «Нові завдання та 

напрямки розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (м. Одеса, 26–27 

лютого 2016 р.). 
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Публікації. Основні результати проведеного наукового дослідження 

викладені у п’яти наукових статтях, опублікованих у фахових наукових 

виданнях України, одній статті, опублікованій у іноземному виданні, а також у 

шести тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 

Структура дисертації обумовлена метою та задачами і складається з 

анотації, переліку умовних позначень, вступу, 3-х розділів, що об’єднують 

8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний 

обсяг дисертації становить 234 сторінки, з них основного тексту – 194. Список 

використаних джерел складається із 245 найменувань і займає 26 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, з’ясовано зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, окреслені мета й задачі 

дослідження, його об’єкт і предмет, характеризується методологічне 

підґрунтя, аргументується наукова новизна і практичне значення одержаних 

результатів, наводиться інформація про апробацію й публікацію результатів 

проведеної роботи, визначаються її структура та обсяг. 

Розділ 1 «Теоретико-правова характеристика робочого часу» містить 

3 підрозділи. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та ознаки робочого часу» подано визначення 

категорії «робочий час» як визначений законодавчими, підзаконними, 

локальними нормативно-правовими актами та угодою сторін трудових 

відносин кількісний період часу, впродовж якого працівник відповідно до 

правил внутрішнього трудового розпорядку зобов’язується виконувати 

покладену на нього трудову функцію, а роботодавець – забезпечити для нього 

необхідні умови праці відповідно до чинного законодавства, колективного та 

трудового договорів. 

Визначено ознаки робочого часу, зокрема: (1) є часовим проміжком – 

для визначення кількісної тривалості періоду робочого часу базою є кількість 

годин, яку працівник повинен відпрацювати протягом певного календарного 

періоду (дня, тижня, місяця, року); (2) визначається нормативно-правовими 

актами трудового законодавства, колективним і трудовим договорами; (3) є 

важливою частиною організації праці, адже його дотримання зумовлює 

взаємні зобов’язання працівника та роботодавця (працівник у цей період 

знаходиться в сфері дії правил внутрішнього трудового розпорядку та має 

виконувати протягом цього часу свою трудову функцію, а роботодавець 

зобов’язаний для працівника забезпечити необхідні умови праці, що включає 

виплату за відпрацьований час заробітної плати та поширення інших трудових 

і соціальних гарантій на працівника); (4) є мірою праці, тобто базовою 

категорією для визначення розміру заробітної плати, заохочення працівників, 

сприяння розвитку їх трудового потенціалу та кар’єрного росту; (5) відображає 
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реальність і динамічність трудових відносин – робочий час повинен 

відповідати реальним фізіологічним можливостям працівника й динамічно 

реагувати на еволюційний (науково-технічний) розвиток технологій 

виробництва. 

У підрозділі 1.2 «Стандарти робочого часу в Україні та Європейському 

Союзі: порівняльно-правовий аналіз» на підставі дослідження загальних 

особливостей регулювання робочого часу країн Східної, Центральної та 

Західної Європи, Скандинавії узагальнено основні характерні риси, що їм 

притаманні. Позитивними моментами правового регулювання робочого часу 

країн Центральної і Східної Європи порівняно з Україною визначено: (а) чітка 

обмеженість понаднормових робіт (досвід Польщі); (б) можливість 

установлення за угодою сторін меншої тривалості щоденного робочого часу, 

але на умовах загальної зайнятості (досвід Угорщини). Негативними 

моментами названо такі, як: (а) поступовий відхід від традиційного підходу 

щодо закріплення 8-годинного робочого дня та заміна його на гнучкі графіки 

роботи або інші режими робочого часу, зручних роботодавцю; (б) можливість 

установлення за згодою сторін 12-годинного робочого дня, який фактично 

може бути нав’язаний роботодавцем (в Угорщині). 

Позитивними моментами законодавства Скандинавських країн 

відносно України визначено: (а) розширення меж договірного регулювання 

тривалості робочого часу в бік його скорочення на підставі колективних 

договорів (досвід Швеції, Данії); (б) подальше розширення 

антидискримінаційних норм у сфері робочого часу; (в) урахування трудовим 

законодавством тривалості робочого часу на роботах пасивної природи 

(досвід Норвегії). Негативними моментами названо наступні: (а) поряд із 

світовою тенденцією скорочення загальної тривалості робочого часу, 

закріплення окремих випадків підвищення тривалості робочого часу до 48 

годин за рахунок необхідності працівника знаходитися в розпорядженні 

роботодавця за місцем роботи для здійснення трудової діяльності за 

викликом часу; (б) при збереженні загальних гарантій тривалості робочого 

часу протягом тижня, закріплення можливості встановлення більш тривалих 

робочих днів в окремі дні тижня (наприклад, 9-годинного робочого дня при 

додаткових вихідних днях у тижні в Норвегії). 

Позитивним досвідом країн Західної Європи щодо правового 

регулювання робочого часу в порівнянні його з українськими тенденціями 

трудового законодавства є: (а) розширення можливостей залежно від потреб 

виробництва змінювати тривалість робочого тижня; (б) стимулювання права 

робітника, який виконав понаднормову роботу, обирати вид компенсації за 

неї (досвід Німеччини); (в) поширення гнучких режимів робочого часу з 

урахуванням потреб роботодавця та працівника. До негативних моментів 

запропоновано віднести: (а) закріплення можливості в окремих країнах 

примусового надання додаткової відпустки замість оплати надурочних 
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робіт, що обмежує працівника у виборі способу компенсації (у Франції); 

(б) закріплення права роботодавця звільнити працівника, якщо останній 

відмовляється працювати надурочно. 

У підрозділі 1.3 «Генезис правового регулювання  робочого часу в 

Україні» виділено та охарактеризовано п’ять етапів становлення та розвитку 

регулювання робочого часу в залежності від історичних особливостей 

кожного. Так, у період становлення інституту робочого часу (ХІV ст. – кінець 

ХІХ ст.) регулювання тривалості робочого дня працівника було повністю 

залежним від природних факторів. Фактична відсутність штучного освітлення 

не дозволяла працівникам однаково довго та якісно працювати протягом усіх 

пір року. Набувають розповсюдження перші перерви протягом робочого дня. 

Згідно норм моралі та релігійних законів установлювалися вихідні дні, які 

були, переважно, релігійними святами. 

На другому (починаючи з середини ХІХ ст.), який має назву період 

розвитку регулювання робочого часу, було прийнято ряд нормативних актів, 

які сприяли розвитку законодавства щодо регулювання робочого часу. Так, 

Положення від 7 серпня 1845 р. забороняло призначати в нічні роботи 

малолітніх молодших 12 років, а Положення від 31 березня 1861 р. – працю 

дітей до 12 років на гірських казенних заводах. Тобто, норми щодо 

регулювання робочого часу в цей період стосувалися переважно праці 

специфічних категорій працівників, особливо дітей. 

Починаючи з 1917 р. (початок 3-го періоду) більшість нормативно-

правових актів щодо регулювання робочого часу приймалися на підставі 

Статуту про промислову працю (1913 р.), але перехід від капіталізму до 

соціалізму – це перший важливий етап у формуванні трудового права 

радянського типу. Радянська влада задля підтримки своєї діяльності в 

населення законодавчо затверджувала соціально популярні акти, і саме цим 

підсумком стало прийняття Кодексу законів про працю 1918 р., а в 1922 р. – 

КЗпП УРСР. У 1927 р. нормативно було закріплено 7-годинний робочий день. 

Декретом РНК СРСР від 10 листопада 1928 р. «Про скорочений робочий день» 

для осіб, зайнятих на особливо важких і шкідливих роботах, був введений 

скорочений 6-годинний робочий день, а в окремих випадках навіть чотири- і 

тригодинний. Водночас, у період війни посилюються адміністративні 

тенденції у правовому регулюванні праці, і робочого часу в тому числі. 

4-й період (1945 р. – 1991 р.) – правове регулювання робочого часу в 

післявоєнний період до незалежності України, характеризується розвитком за 

рахунок механізму злагоджених дій радянського уряду з працівниками, 

відбувається поступове економічне покращення показників союзних 

республік, з кінця 1956 р. розпочато впровадження 7-годинного робочого дня, 

для працівників, які вели підземні роботи – 6-годинного. 9 червня 1956 р. 

Україна ратифікувала Конвенцію МОП № 47 «Про 40-годинний робочий 

тиждень». Цей період також характеризується прийняттям найбільш вагомого 
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у трудовому праві нормативно-правового акту – Кодексу законів про працю 

1971 р., який діє в нашій державі й нині. 

5-й період (1991 р. – сьогодення) характеризує регулювання робочого 

часу в роки незалежності України та її євроінтеграції. Окрему увагу приділено 

існуючим нормам КЗпП України та нормам проекту ТК України. 

Розділ 2 «Імплементація європейських стандартів права про 

робочий час у трудове законодавство України» складається з 3-х 

підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та види джерел права Європейського Союзу 

про робочий час» сформульовано авторське визначення дефініції «джерело 

права Європейського Союзу», під яким слід розуміти форму зовнішнього 

вираження загальнообов’язкових для всіх держав-членів ЄС правил поведінки, 

встановлених законодавчим органом Європейського Союзу та, які набувають 

вигляду нормативно-правових актів і регламентують суспільні правовідносини 

між фізичними, юридичними особами та органами влади в ЄС, їх права, 

обов’язки та повноваження у відповідній галузі. До джерел права ЄС, які 

містять нормативні положення Європейського Союзу у сфері робочого часу, 

запропоновано віднести акти зовнішнього вираження, законодавчого 

закріплення правових норм, правил і стандартів, що визначають права й 

обов’язки, повноваження та функції учасників трудових правовідносин у 

галузі визначення норм робочого часу працівників, які прийняті 

вповноваженими на те органами законодавчої влади ЄС та є 

загальнообов’язковими для всіх держав-членів Євросоюзу. 

Обґрунтовано, що наявні в сучасній правовій доктрині класифікації 

джерел права, що закріплюють стандарти у сфері робочого часу, не 

відображають повного спектру змістовних особливостей зазначеної групи 

джерел права Європейського Союзу, незважаючи на те, що за основу таких 

класифікацій взято ряд істотних ознак, таких як: первинний/вторинний 

характер джерела права, ступінь деталізації правового регулювання відносин 

із застосування робочого часу, суб’єкти, на яких спрямована дія таких джерел 

тощо. Найбільше практичне значення в контексті процесу імплементації 

стандартів права ЄС в українську правову систему здатна принести 

класифікація джерел права у сфері робочого часу, сформована за ознакою 

ступеня узагальненості та інтенсивності зв’язку з досліджуваним правовим 

інститутом. На цій підставі запропонована авторська класифікація джерел 

права ЄС про робочий час, що спрямовані на: (1) регулювання комплексних 

проблем, які зачіпають питання робочого часу працівників, (2) безпосереднє 

регулювання питань робочого часу працівників на території ЄС, (3) спеціальне 

безпосереднє регулювання питань робочого часу працівників, зайнятих у 

визначених сферах економічної діяльності на території ЄС. Здійснена детальна 

характеристика актів кожної із групи, зокрема Директив Ради ЄС 2000/78/ЄС, 

2000/43/ЄС, 91/383/ЄЕС (1-ї групи); основної Директиви 2003/88/ЄС 
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Європейського Парламенту і Ради від 4 листопада 2003 р. про деякі аспекти 

організації робочого часу (2-ї групи); Директив Ради ЄС 83/477/ЄЕС, 

91/322/ЄЕС, 2002/44/ЄС (3-ї групи). 

У підрозділі 2.2 «Поняття і значення імплементації європейських норм 

права про робочий час у трудове право України» зазначено, що під 

імплементацію норм ЄС у галузі трудового права в законодавство України слід 

визначати комплекс нормативно-правових та організаційно-правових заходів, 

що реалізуються за допомогою визнання обов’язковості та перенесення 

державою в особі її компетентних органів (передусім, законодавчих та ін.) у 

національне законодавство з зарубіжного законодавства правових норм з 

повним або частковим збереженням їх форми та змісту, що супроводжується 

їх належним тлумаченням, контролем за виконанням та забезпеченням їх 

повного дотримання всіма суб’єктами правовідносин, спрямованих на, по-

перше, настання правових наслідків для учасників трудових правовідносин, 

аналогічних тим, що настають при застосуванні імплементованих зарубіжних 

норм/стандартів і, по-друге, на підвищення рівня гарантування прав людини та 

громадянина при реалізації особами свого права на працю, що здійснюється 

державою на виконання своїх міжнародних зобов’язань або за власною 

ініціативою. 

Підтримана наукова думка, що значення імплементації норм 

європейського трудового права (включно з інститутом робочого часу) має на 

меті підвищення ефективності впровадження в національне законодавство 

основоположних принципів і прав у сфері трудових відносин, визначених 

Декларацією МОП «Про основні принципи і права у сфері праці й механізм їх 

реалізації» від 1998 р. та безпосередньо полягає у: (1) прискоренні прийняття 

нової нормативної бази, що регулює питання робочого часу зокрема, і 

трудових правовідносин в цілому; (2) виконанні галузевих положень Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з 

іншої; (3) ініціюванні внесення змін до законодавства, яке регулює питання 

трудового права, що не стосуються робочого часу; (4) позбавленні працівників 

необхідності поступатися іншими інтересами на користь закріплення в 

колективних договорах додаткових стандартів робочого часу. 

У підрозділі 2.3 «Правовий механізм імплементації європейських норм 

про робочий час у національне трудове законодавство» сформульовано 

визначення правового механізму імплементації європейських норм про 

робочий час у національне трудове законодавство. Зазначається, що останній 

складається із ряду взаємопов’язаних елементів, ефективність взаємодії яких є 

запорукою досягнення очікуваних результатів закріплення зарубіжних 

стандартів у законодавство України, які розглядаються як підвищення рівня 

гарантування прав людини та громадянина в процесі реалізації нею права на 

працю. 
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Виділено наступні істотні складові зазначеного механізму: 

(1) європейська правова основа стандартів у сфері стандартів робочого часу, 

яка складається з нормативно-правових актів, в яких фіксуються норми, що 

регулюють питання робочого часу, а також практики їх тлумачення та 

застосування (в тому числі, але не виключно, судової практики); 

(2) нормативно-правовий механізм імплементації стандартів ЄС у сфері 

робочого часу на рівні законодавчого та підзаконного правового регулювання, 

який включає в себе специфічну процедуру аналізу змісту нормативно-

правових актів, які регулюють визначені групи правових відносин, що є 

предметом правового регулювання аналогічних правових актів на території 

Співтовариства, а також застосування обмежень щодо нормативно-правових 

актів, які не відповідають acquis communautaire ЄС; (3) організаційно-правовий 

механізм імплементації європейських норм про робочий час, що складається з 

системи інституцій, наділених передбаченим законодавством колом функцій і 

повноважень, необхідних для належного реформування правової системи 

України у відповідності до стандартів ЄС, а також взаємозв’язку між ними. 

Розділ 3 «Напрямки вдосконалення правового регулювання 

робочого часу в Україні в умовах євроінтеграції» містить 2 підрозділи. 

У підрозділі 3.1 «Підвищення ефективності використання норм 

робочого часу як перспективний напрямок удосконалення правового 

регулювання робочого часу в Україні» досліджено поняття «ефективність 

використання норм робочого часу» під яким запропоновано розуміти 

корисний результат, отриманий за результатами належної організації 

правового регулювання на рівні підприємства, установи, організації питань 

щодо добросовісного виконання працівниками передбаченої трудовим 

законодавством міри праці. Визначено ознаки ефективності використання 

норм робочого часу. 

Обґрунтовано, що важливим організаційно-правовим інструментом 

забезпечення ефективності використання працівниками його норм є облік 

робочого часу. Він яскраво показує співвідношення та поєднання трудових 

зобов’язань роботодавців і працівників у сфері застосування нормативів 

робочого часу, виконання яких спрямовано на результативність праці. 

Регламентація питань обліку робочого часу сприяє формуванню змісту 

поняття ефективності використання його норм тривалості. Відповідно 

трудове законодавство України повинно включати норми, які передбачають 

запровадження роботодавцем дій з приводу запобігання нераціональному 

використанню працівниками робочого часу, тим самим стимулюючи 

підвищення рівня виробництва на підприємстві. 

Узагальнено та охарактеризовано напрями щодо впливу на 

ефективність робочого часу в країнах Європи та Україні. Наголошено на 

важливості вдосконалення системи мотивації працівників, як фактору, що 

зумовлює більш раціональне використання часу впродовж трудового дня.  
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У підрозділі 3.2 «Перспективи розширення застосування стандартних і 

нестандартних режимів робочого часу в Україні та Європі» визначено 

поняття та особливості організації робочого часу на підприємствах України та 

Європи. 

Визначено поняття стандартний і нестандартний режим робочого часу 

та охарактеризовано їх спільні і відмінні ознаки та найпоширеніші види, 

якими є режим робочого дня та режим робочого тижня. До нестандартних 

режимів віднесено: режим робочого часу при змінній організації роботи 

(робота змінами); режим робочого часу при роботі з поділом робочого дня 

на частини; режим робочого часу при гнучкому графіку роботи; режим 

робочого часу при використанні вахтового методу організації роботи тощо.  

Здійснено порівняльно-правовий аналіз стандартних і нестандартних 

режимів робочого часу в Україні та Європі. Їх спільними ознаками 

визначено: (1) є зовнішнім вираженням упорядкування того часового 

проміжку, коли працівники зобов’язані виконувати свої трудові обов’язки; 

(2) цільовий характер; (3) імперативність стандартних і нестандартних форм 

робочого часу в Україні та Європі; (4) одночасне закріплення на 

законодавчому рівні як стандартних, так і нестандартних видів режиму 

робочого часу; (5) їх регулювання на міжнародному, наднаціональному та 

державному рівнях. Основними відмінними ознаками названо: 

(1) першорядність і визначальний характер стандартних форм робочого 

часу; (2) особливий характер нестандартних форм організації розподілу 

робочого часу. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні подано теоретичне узагальнення й нове 

вирішення наукового завдання, яке полягало в тому, щоб на підставі 

теоретичних висновків та узагальнень учених-правознавців, порівняльного 

аналізу законодавства про працю України й законодавства Європейського 

Союзу, практики його застосування, визначити особливості правового 

регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції України та на цій підставі 

розробити конкретні наукові рекомендації з удосконалення правового 

регулювання у відповідній царині. До найбільш важливих із них віднесено 

наступні. 

1. Робочий час – це визначений законодавчими, підзаконними, 

локальними нормативно-правовими актами та угодою сторін трудових 

відносин кількісний період часу, впродовж якого працівник відповідно до 

правил внутрішнього трудового розпорядку зобов’язується виконувати 

покладену на нього трудову функцію, а роботодавець – забезпечити для нього 

необхідні умови праці відповідно до чинного законодавства, колективного та 

трудового договорів. 
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До ознак робочого часу запропоновано віднести: (а) є часовим 

проміжком; (б) визначається нормативно-правовими актами трудового 

законодавства, колективним і трудовим договором; (в) є важливою частиною 

організації праці, адже його дотримання зумовлює взаємні зобов’язання 

працівника та роботодавця; (г) є мірою праці, тобто базовою категорію для 

визначення розміру заробітної плати, заохочення працівників, сприяння 

розвитку їх трудового потенціалу та кар’єрного росту; (ґ) відображає 

реальність і динамічність трудових відносин. 

2. Досліджено специфіку стандартів робочого часу в Європейському 

Союзі. На підставі досвіду правого регулювання робочого часу країн ЄС 

визначено позитивні моменти у цій сфері, а саме: (1) розширення меж 

договірного регулювання тривалості робочого часу в бік його скорочення на 

підставі колективних договорів (досвід Швеції, Данії); (2) можливість 

установлення за угодою сторін меншої тривалості щоденного робочого часу, 

але на умовах загальної зайнятості (досвід Угорщини) та розширення 

можливостей залежно від потреб виробництва змінювати тривалість робочого 

тижня; (3) чітка обмеженість понаднормових робіт (досвід Польщі); 

(4) подальше розширення антидискримінаційних норм у сфері робочого часу; 

(5) врахування трудовим законодавством тривалості робочого часу на роботах 

пасивної природи (досвід Норвегії); (6) стимулювання права робітника, який 

виконав понаднормову роботу, обирати вид компенсації за неї (досвід 

Німеччини); (7) закріплення гнучких режимів робочого часу лише з 

урахуванням потреб працівника та роботодавця. 

До негативних моментів віднесено такі, як: (1) поступовий відхід від 

традиційного підходу щодо закріплення 8-годинного робочого дня та заміна 

його на гнучкі графіки роботи або інші режими робочого часу, зручних 

роботодавцю; (2) можливість установлення (в Угорщині) за згодою сторін 

12-годинного робочого дня, який фактично може бути нав’язаний 

роботодавцем; (3) поряд зі світовою тенденцією скорочення загальної 

тривалості робочого часу, закріплення окремих випадків підвищення 

тривалості робочого часу до 48 годин за рахунок необхідності працівника 

знаходитись у розпорядженні роботодавця за місцем роботи для здійснення 

трудової діяльності за викликом часу; (4) при збереженні загальних гарантій 

тривалості робочого часу протягом тижня, закріплення можливості 

встановлення більш тривалих робочих днів в окремі дні тижня; (5) закріплення 

можливості в окремих країнах примусового надання додаткової відпустки 

замість оплати надурочних робіт, що обмежує працівника у виборі способу 

компенсації (у Франції); (6) закріплення права роботодавця звільнити 

працівника, якщо останній відмовляється працювати надурочно. 

3. Основними періодами становлення та розвитку правового 

регулювання робочого часу визначено: 1-й етап (ХІV ст. – кінець ХІХ ст.) – 

становлення інституту робочого часу; 2-й етап (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) – 



14 

розвиток регулювання робочого часу; 3-й етап (1917 р. – 1945 р.) – правове 

регулювання робочого часу в роки поширення влади більшовиків, НЕПу та 

Другої світової війни; 4-й етап (1945 р. – 1991 р.) – правове регулювання 

робочого часу в післявоєнний період до незалежності України; 5-й етап 

(1991 р. – по теперішній час) – регулювання робочого часу в роки 

незалежності України та її євроінтеграції. 

4. Джерела права Європейського Союзу про робочий час 

класифіковано за ступенем узагальненості та інтенсивності зв’язку з 

досліджуваним правовим інститутом на джерела права ЄС, спрямовані на 

(а) регулювання комплексних проблем, які зачіпають питання робочого часу 

працівників, (б) безпосереднє регулювання питань робочого часу 

працівників на території ЄС, (в) спеціальне безпосереднє регулювання 

питань робочого часу працівників, зайнятих у визначених сферах 

економічної діяльності на території ЄС. 

5. Поняття імплементації норм права у галузі робочого часу 

запропоновано розкривати, виходячи з розуміння його сутності як 

комплексу нормативно-правових та організаційно-правових заходів, його 

спрямування на перенесення державою в особі її компетентних 

законодавчих, виконавчих та судових органів у національне законодавство 

та правозастосовчу практику стандартів, які стосуються питання робочого 

часу. Істотну роль для адекватної оцінки сутності імплементації 

досліджуваних стандартів відіграє розуміння необхідності широкого 

тлумачення імплементації, тобто включення до цього процесу належної 

інтерпретації, контролю за виконанням і забезпеченням повного дотримання 

зарубіжних стандартів усіма суб’єктами правовідносин, спричинене 

необхідністю підвищення рівня гарантування прав людини та громадянина 

при реалізації особами свого права на працю. 

Аналіз можливих правових наслідків імплементації стандартів 

Європейського співтовариства у сфері робочого часу в правову систему 

України демонструє багатоаспектність потенціалу таких імплементаційних 

заходів, які можуть досягти результатів у вигляді прискорення прийняття 

нової нормативної бази, що регулює питання робочого часу зокрема, і 

трудових правовідносин в цілому, виконання деяких міжнародних 

зобов’язань України, ініціювання внесення змін до законодавства, що 

регулює питання трудового права, які не стосуються робочого часу, 

позбавлення працівників необхідності поступатися іншими інтересами на 

користь закріплення в колективних договорах додаткових стандартів 

робочого часу, тощо. У будь-якому випадку, значення імплементації 

стандартів ЄС у сфері робочого часу зумовлене наявністю потужного 

правового зв’язку між цим та іншими правовими інститутами, застарілістю 

норм чинного законодавства та наявністю міжнародно-правових зобов’язань 

України, які підлягають виконанню протягом найближчого часу, що 
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необхідно враховувати при плануванні, контролі та оцінці результатів 

здійснення заходів з імплементації стандартів ЄС у сфері робочого часу.  

6. Встановлено наявність у правовому механізмі імплементації 

європейських норм про робочий час у національне трудове законодавство 

таких істотних складових, як: 

– європейська правова основа стандартів у сфері стандартів робочого 

часу, яка складається з нормативно-правових актів, у яких фіксуються норми, 

що регулюють питання робочого часу, а також практики їх тлумачення та 

застосування (в тому числі, але не виключно – судової практики); 

– нормативно-правовий механізм імплементації стандартів ЄС у сфері 

робочого часу на рівні законодавчого та підзаконного правового регулювання, 

який включає в себе специфічну процедуру аналізу змісту нормативно-

правових актів, які регулюють визначені групи правових відносин, що є 

предметом правового регулювання аналогічних правових актів на території 

Співтовариства, а також застосування обмежень щодо нормативно-правових 

актів, які не відповідають acquis communautaire ЄС; 

– організаційно-правовий механізм імплементації європейських норм 

про робочий час, що складається з системи інституцій, наділених 

передбаченим законодавством колом функцій і повноважень, необхідних для 

належного реформування правової системи України у відповідності до 

стандартів ЄС, а також взаємозв’язку між ними. 

7. Ефективність використання норм робочого часу – це корисний 

результат, отриманий за результатами належної організації правового 

регулювання на рівні підприємства, установи, організації питань щодо 

добросовісного виконання працівниками передбаченої трудовим 

законодавством міри праці. 

До основних напрямів впливу на ефективність робочого часу в країнах 

Європи віднесено: (1) удосконалення нормативно-правової бази, яка регулює 

соціально-трудові відносини та створення системи галузевих нормативів з 

приводу ефективного використання робочого часу; (2) запровадження методів 

визначення робочого часу на підприємстві та методів покращення 

продуктивної діяльності працівників; (3) удосконалення організації робочого 

часу та розроблення автоматизованих систем нормування праці; (4) реалізація 

заходів з питань використання ефективних норм робочого часу; 

Напрямами впливу на ефективність робочого часу в Україні названо: 

(1) запровадження ефективної системи нормування робочого часу на 

підприємстві; (2)  оптимізація затрат робочого часу; (3) запровадження 

сучасних методів визначення робочого часу на підприємстві; 

(4) удосконалення системи мотивації працівників для ефективного 

використання робочого часу. 

8. Здійснено порівняльно-правовий аналіз стандартних і нестандартних 

режимів робочого часу в Україні та Європі. Їх спільними ознаками визначено 
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такі: (1) є зовнішнім вираженням упорядкування того часового проміжку, коли 

працівники зобов’язані виконувати свої трудові обов’язки; (2) цільовий 

характер; (3) імперативність стандартних і нестандартних форм робочого часу 

в Україні та Європі; (4) одночасне закріплення на законодавчому рівні як 

стандартних, так і нестандартних видів режиму робочого часу; (5) їх 

регулювання на міжнародному, наднаціональному та державному рівнях. 

Основними відмінними ознаками названо: (1) першорядність і визначальний 

характер стандартних форм робочого часу; (2) особливий характер 

нестандартних форм організації розподілу робочого часу. 

9. Запропоновано наступні зміни та доповнення до проекту Трудового 

кодексу України, зокрема викласти: 

– частину 1 ст. 130 у наступній редакції: «Робочий час – це 

визначений законодавчими, підзаконними, локальними нормативно-

правовими актами та угодою сторін трудових відносин кількісний період 

часу, впродовж якого працівник відповідно до правил внутрішнього 

трудового розпорядку зобов’язується виконувати покладену на нього 

трудову функцію, а роботодавець – забезпечити для нього необхідні умови 

праці відповідно до чинного законодавства, колективного та трудового 

договорів. Нормальна тривалість робочого часу становить 40 годин на 

тиждень»; 

– частину 1 ст. 153 у такій редакції: «Надурочні роботи не повинні 

перевищувати для кожного працівника 8 годин протягом робочого тижня, 

4 години протягом 2-х днів підряд і 120 годин на рік»; 

– частину 5 ст. 133 у наступній редакції: «Встановлення неповного 

робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу та кількості 

трудових прав працівників, а також додаткових гарантій для них (зокрема, але 

не виключно, тих, що випливають не з тривалості, а з характеру виконуваної 

працівником трудової функції)». 
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АНОТАЦІЯ 

 

Метіль А.С. Правове регулювання робочого часу в умовах 

євроінтеграції України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2017. 

Дисертація є комплексним дослідженням теоретичних і практичних 

проблем, пов’язаних з правовим регулювання робочого часу в нових умовах 

євроінтеграції України. У роботі визначено поняття та ознаки робочого часу, 

узагальнено специфіку стандартів робочого часу в Європейському Союзі, 

охарактеризовано генезис робочого часу в Україні та здійснено періодизацію 

його регулювання. 

Визначені авторські дефініції понять «режим робочого часу», 

«імплементація європейських норм права про робочий час у трудове право 

України». 

У роботі дослідженні джерела права Європейського Союзу про робочий 

час та визначено їх класифікацію, а також проаналізовано позитивний досвід 

окремих країн ЄС щодо тривалості робочого часу. Окрему увагу приділено 

підвищенню ефективності використання норм робочого часу як 

перспективному напрямку вдосконалення правового регулювання робочого 

часу в Україні та перспективам розширення застосування стандартних і 

нестандартних форми робочого часу в Україні та Європі. 

Ключові слова: працівник, роботодавець, робочий час, форми та види 

робочого часу, Європейський Союз, євроінтеграція, стандартні і нестандартні 

режими робочого часу. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Метиль А.С. Правовое регулирование рабочего времени в условиях 

евроинтеграции Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 

обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2017. 

Диссертация является комплексным исследованием теоретических и 

практических проблем, связанных с правовым регулирования рабочего 

времени в новых условиях евроинтеграции Украины. В работе определено 

понятие рабочего времени под которым предложено понимать 

определенный законодательными, подзаконными, локальными нормативно-

правовыми актами и соглашением сторон трудовых отношений 
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количественный период времени, в течение которого работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка обязуется 

выполнять возложенную на него трудовую функцию, а работодатель – 

обеспечить для него необходимые условия труда в соответствии с 

действующим законодательством, коллективным и трудовым договорами. 

Определены признаки и специфика стандартов рабочего времени в 

Европейском Союзе, охарактеризован генезис рабочего времени в Украине 

и осуществлена периодизация его регулирования. 

В работе исследованы источники права Европейского Союза о рабочем 

времени, определена их классификация, а также проанализирован 

положительный опыт отдельных стран Европейского Союза по 

продолжительности рабочего времени. Даны авторские дефиниции понятий 

«режим рабочего времени», «имплементация европейских норм права о рабочем 

времени в трудовое право Украины». Автором обобщены и охарактеризованы 

составляющие правового механизма имплементации европейских норм о 

рабочем времени в трудовом законодательстве Украины. 

Особое внимание уделено повышению эффективности использования норм 

рабочего времени как перспективному направлению усовершенствования 

правового регулирования рабочего времени в Украине и методам воздействия на 

эффективность использования норм рабочего времени. Под эффективностью 

использования норм рабочего времени предложено понимать полезный 

результат, полученный по результатам надлежащей организации правового 

регулирования на уровне предприятия, учреждения, организации вопросов 

добросовестного выполнения работниками установленной трудовым 

законодательством меры труда. 

На основе анализа нормативно-правовых актов Украины и стран 

Европейского Союза, научной литературы, а также исследования перспектив 

расширения применения стандартных и нестандартных режимов рабочего 

времени в Украине и Европе автором предложены комплексные изменения и 

дополнения в контексте регулирования рабочего времени в Кодекс законов о 

труде проект Трудового кодекса Украины. 

Ключевые слова: работник, работодатель, рабочее время, формы и виды 

рабочего времени, Европейский Союз, евроинтеграция, стандартные и 

нестандартные режимы рабочего времени. 
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The thesis is a complex research of theoretical and practical issues related to 

the legal regulation of working hours in the new conditions of European integration 

of Ukraine. The paper defines the concept and features of working hours, generally 

the specific standards of working time in the European Union have been 

generalized, the genesis of working hours in Ukraine has been described and its 

periodization has been conducted in this dissertation. 

The concepts of «working hours mode» and «implementation of European 

legislation on working hours to the labor legislation of Ukraine» have been defined. 

The paper studies the sources of European Union legislation on working hours 

and determined its classification and analyzed the positive experience of some 

European Union countries on working hours duration. The special attention has been 

given to the advancing of efficiency of working hours standards as a prospective 

direction of improvement of legal regulation of working hours in Ukraine and 

prospects of expanding of using of standard and non-standard forms of working 

hours in Ukraine and Europe. 

Key words: employee, employer, working hours, forms and types of working 

hours, European Union, European integration, standard and non-standard working 

hours. 
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