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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. На сьогоднішній день тривалість робочого часу у 
значній мірі впливає на рівень життя працівника і прямо залежить від того, 
скільки часу у людини залишається для сім’ї і своїх родичів, друзів і, врешті-
решт для відпочинку і реалізації своїх культурних потреб. 

Враховуючи той факт, що наша держава прагне провести ряд реформ з 
метою вступу до Європейського Союзу, вона стикається з рядом проблем, які 
характерні як для законодавства в цілому так і для трудового у сфері  
приведення законодавства у відповідність з європейськими стандартами, що 
регулює робочий час та час відпочинку працівників. Це зумовлює необхідність 
внесення змін до Кодексу законів про працю чи нового Трудового кодексу 
України, а також у спеціальних нормативно-правових актах, що регулюють 
робочий час окремих категорій працівників, які відповідали б стандартам 
Європейського Союзу. 

Робочий час встановлює міру належної участі працівників у трудовій 
діяльності, необхідну для забезпечення продуктивної діяльності підприємства, 
установи чи організації Визначення оптимального балансу між інститутом 
робочого часу і часу відпочинку – це одна з найактуальніших проблем 
сучасного трудового права. З економічної точки зору, робочий час – один з 
найважливіших чинників організації праці, яким визначається рівень 
продуктивності праці, а також економічну ефективність кожної організації. 
Наприклад, при важких умовах трудової діяльності, при тривалому режимі 
праці, «коли працівникам своєчасно не надається відпустка для відпочинку», 
вони відчувають нервове перевантаження, у них настає психологічна втома, 
при цьому якість праці знижується, що негативно позначається на результатах 
виробництва.  

З урахування останніх змін, що відбулися в європейському суспільстві та 
в межах нашої держави, існує велика кількість проблем, яка пов’язана з 
регулюванням робочого часу. Так, досить суттєві дискусії виникають між 
представниками працівників і роботодавців щодо законодавчого зменшення 
робочого часу. Постає питання стосовно обліку робочого часу працівників, 
відповідно до рішення Суду Європейського Союзу де, Іспанська профспілка 
Comisiones Obreras вимагала від Deutsche Bank створити систему фіксації 
загального робочого часу. Європейський суд по даному спору 14 травня 2019 
року, вимагає від кожного роботодавця «створити об’єктивну, надійну і 
доступну систему, що дозволяє вимірювати тривалість часу, відпрацьованого 
кожен день кожним працівником». З метою дотримання основного права 
кожного працівника на обмеження максимальної межі робочого часу, а також 
на щоденний і щотижневий періоди відпочинку, на законодавця покладається 
обов’язок щодо розробки механізму забезпечення роботодавцями системи 
обліку робочого часу, що відповідає вимогам Суду Європейського Союзу. Все 
це зумовлено тим, що в умовах економічної кризи, яка негативно впливає на 
трудові відносини і торкається безпосередньо правового регулювання 
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робочого часу, роботодавці все частіше порушують норми, які закріплені на 
законодавчому чи договірному рівні, з метою збільшення прибутку, ти самим 
змушують працівників працювати понад норму тривалість робочого часу і 
позбавляють можливості реалізації працівниками права на працю та 
відпочинок.  

Проблематику робочого часу, а також його складових частин досліджували 
такі видатні науковці в галузі трудового права: В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, 
С.Я. Вавженчук, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 
В.В. Волинець, О.О. Гаврилова, О.А. Губська, Ю.М. Гришина, О.Л. Гуменюк, 
Н.Д. Гетьманцева, Л.П. Грузінова, Т.М. Додіна, Ю.П. Дмитренко, М.П. Дибань, 
Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, Д.О. Карпенко, В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, 
О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, Н.О. Мельничук, К.Ю. Мельник, О.В. Москаленко, 
М.О. Міщук, О.М. Обушенко, О.Л. Олейніков, В.І. Прокопенко, П.Д. Пилипенко, 
С.М. Прилипко, О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, В.І. Щербина, 
О.М. Ярошенко та інші. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика 
дисертаційного дослідження пов’язана з пріоритетними напрямами розвитку 
науки і техніки на період до 2020 року, встановленими на підставі Закону 
України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 
2001 року та основними положеннями Стратегії реформування судоустрою, 
судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, 
затвердженої Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015, 
Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 
України на 2016–2020 роки, затвердженої постановою Загальних зборів 
Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 року, а також 
здійснюється у межах бюджетної теми «Теорія та практика адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка 
досліджується на юридичному факультеті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 року по 31 грудня 
2020 року. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 
полягає в тому, щоб на підставі теоретичних та практичних висновків та 
узагальнень учених-правознавців, порівняльного аналізу трудового 
законодавства України й зарубіжних держав, практики його застосування 
визначити особливості правового регулювання робочого часу в умовах 
євроінтеграційних процесів. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 
виконати наступні завдання: 

 надати наукову інтерпретацію поняття робочого часу як правової, так і 
економічної категорії ; 

 окреслити напрямки державної політики у сфері регулювання 
робочого часу; 

 встановити співвідношення між державним і локальним регулюванням 
робочого часу; 
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 розкрити та охарактеризувати еволюцію і становлення робочого часу в 
Україні; 

 виокремити режими робочого часу та його види; 
 охарактеризувати правове регулювання надурочних робіт; 
 визначити особливості регулювання робочого часу в нічний час; 
 охарактеризувати договірне забезпечення правового регулювання 

робочого часу. 
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

регулювання робочого часу та часу відпочинку працівників. 
Предметом дослідження є правове регулювання раціонального 

використання робочого часу. 
Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складають сучасні загальні та спеціальні методи наукового 
пізнання явищ і процесів, котрі мають місце в суспільстві. Так, формально-
логічний метод (безпосередньо його складові: метод класифікації, індукції 
та дедукції) застосовувався при наданні загальноправової характеристики 
поняття та ознак робочого часу (підрозділи 1.1, 1.3). За допомогою логіко-
семантичного методу визначено понятійно-категоріальний апарат. Метод 
систематизації та системно-функціональний метод застосовувався під час 
опрацювання особливостей, сутності, та змісту загальних і спеціальних 
режимів робочого часу (підрозділи 1.3 та 3.1–3.3). Системно-структурний 
метод, метод синтезу та метод емпіричного пізнання спостереження 
застосовувалися під час дослідження оцінки сучасного стану правового 
регулювання робочого часу (підрозділи 1.2, 3.1–3.3), в результаті чого було 
визначено критичні моменти, а також надано рекомендації щодо 
вдосконалення правового регулювання робочого часу. Формально-
догматичний метод та метод моделювання дозволили виявити недоліки 
правового регулювання досліджуваної сфери та сформулювати конкретні 
пропозиції щодо його вдосконалення (підрозділи 2.1, 2.2, 3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих 
результатів полягає в тому, що дисертація є першою спробою комплексно, з 
використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень 
науки трудового права дослідити специфіку правового регулювання 
ефективного використання робочого часу й розробити концептуальні напрями 
подальшого розвитку даної сфери. За результатами дисертаційного 
дослідження сформульовано положення, які виносяться на захист, містять 
елементи наукової новизни. Основними з них є такі: 

уперше: 
 на основі функціонального зв’язку між поняттям робочого часу як  

правової та економічної категорії, які перебувають у тісній взаємодії один з 
одним, надано характеристику їх спільних рис;  

 встановлено, що нічний час слід розглядати як форму гнучкості 
регулювання робочого часу, яка дає змогу більш ефективно поєднувати 
виконання трудових обов’язків з іншими сторонами життя людини: 
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навчанням, сімейними обов’язками, розширенням свого культурного 
кругозору, удосконаленням фізичного розвитку  без зменшення власних 
доходів; 

 визначено переваги та недоліки роботи в нічний час як для 
працівника, так і для роботодавця. До позитивних рис нічної праці належать 
такі: для роботодавця – більш інтенсивне використання обладнання, 
можливість збільшення випуску продукції; для працівників – більший розмір 
заробітної плати. Негативними рисами нічної праці є такі: для роботодавця – 
додаткові виробничі витрати; для працівників – порушення сну, ризик 
захворіти на серйозні захворювання, зниження продуктивності праці, 
виробничий стрес, низька якість сімейного та суспільного життя. Нічна праця 
також пов’язана із підвищеним травматизмом, оскільки вона зумовлює 
порушення біологічних ритмів людини; 

 розкрито співвідношення термінів «робочий час» та «час праці», 
через дві величини: екстенсивність (тривалість) та інтенсивність (ступінь 
активності і результативності), відповідно до якого поняття «робочий час» 
ширше за поняття «час праці»; 

удосконалено: 
– етапи становлення та розвитку робочого часу: перший етап – 

регулювання робочого часу в первіснообщинному суспільстві (період до н.е.); 
другий етап – становлення і розвиток регулювання робочого часу в давні часи 
(з початку н.е. до XIX ст.); третій етап – так званий дореволюційний період 
Російської імперії; четвертий етап – період з початку ХХ ст. по 1918 рік; 
п’ятий етап регулювання робочого часу припадає на період 1918–1938 років; 
шостий етап – це період Великої Вітчизняної війни; сьомий етап триває з 1946 
по 1970 рік; восьмий етап (1971–1991 роки); дев’ятий етап – це період з 1991 
року по цей час; 

– доктринальне тлумачення поняття «робочий час», під яким слід 
розуміти час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього 
трудового розпорядку, умов трудового договору чи інших законних підстав, на 
основі яких він працює, має виконувати трудову функцію, а також час 
знаходження на робочому місці (або поза ним) в інших випадках, 
передбачених законодавством; 

 обґрунтовано, що робочий час слід розглядати як окремий самостійний 
інститут трудового права, який містить сукупність правових норм, що визначають, 
види робочого часу, тривалість, норми, режими робочого часу, способи його 
обліку; 

– ознаки режиму робочого часу: 1) являє собою регламентований поділ 
часової норми щодо відповідного працівника на певні календарні проміжки; 
2) нормованість, що встановлює максимальну тривалість робочого часу, яка не 
може перевищувати норму, окрім випадків, визначених законом; 

– аргументацію, що надурочним робочим часом вважається час, 
протягом якого працівник виконує роботу, обумовлену трудовим договором, 
понад встановлену норму робочого часу. Не є надурочною робота понад 
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встановлену для неї тривалість неповного робочого часу, якщо вона не 
перевищує загальновстановленої тривалості робочого часу на підприємстві, а 
також робота, яка виконується працівником поза основним робочим часом на 
умовах сумісництва; 

дістали подальшого розвитку: 
 деталізація мети встановлення режиму робочого часу на договірному 

рівні, яка полягає у забезпеченні врахування специфіки роботи працівників 
підприємств конкретної галузі; 

 твердження, що сучасні умови висувають об’єктивну потребу 
запровадження режиму робочого часу на договірному рівні шляхом 
колективних переговорів, соціально-партнерських угод, взаємного узгодження 
інтересів працівника і роботодавця. Особливу роль тут повинні відігравати 
індивідуалізація та гнучкість режиму праці; 

 характеристика договірного забезпечення робочого часу, яке 
здійснюється через: ступінь його нормативно-правового забезпечення; 
введення системи гарантій відповідних прав працівників; більш 
диференційований підхід до особливостей їх трудової діяльності; введення у 
дію сучасних механізмів управління відносинами у зазначеній сфері; 
посилення соціальної сутності держави в регулюванні робочого часу; 

 подальші шляхи вдосконалення правового регулювання ефективного 
використання робочого часу в Україні, які включають: доповнення глави 5 
КЗпП України статтею 77-3 «Додаткові відпустки за роботу в нічний час», що 
дозволить частково компенсувати шкоду здоров’ю працівника, 
дисциплінувати роботодавців при застосуванні нічної зміни під час організації 
праці працівників; закріплення в трудовому договорі надання додаткової 
відпустки за роботу у нічний час, тривалість якої визначається залежно від 
кількості годин, відпрацьованих працівником у нічний час; передбачення 
мінімальної додаткової відпустки тривалістю 7 календарних днів у разі 
залучення працівника до роботи у нічний час із частотою не менше ніж один 
раз на тиждень. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
отримані в результаті дослідження висновки і пропозиції можуть бути 
використані: 

а) у науково-дослідній сфері – з метою заповнення прогалин у науці 
трудового права щодо системних знань про теоретично-практичні проблеми 
правового регулювання ефективного використання робочого часу; 

б) у правотворчості – при удосконаленні правового регулювання 
ефективного використання робочого часу; 

в) у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 
дозволить підвищити рівень ефективності правовідносин у сфері регулювання 
робочого часу працівників; 

г) у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 
зроблені в дисертації, можуть бути використані у ході наукових конференцій 
та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як «Трудове право 
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України», «Проблеми трудового права», «Державна служба», у вищих 
юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських занять, 
у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, при розробці 
методичних рекомендацій, у процесі підготовки робочих програм та планів, 
підручників, навчальної й прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 
самостійно з використанням останніх досягнень теорії права, права 
соціального забезпечення і трудового права. Усі сформульовані в ній 
положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. 
У дисертації ідеї та розробки належать автору. Усі публікації здійснені без 
співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 
цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки доповідалися 
дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 
забезпечення юридичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, а також були оприлюднені на міжнародних науково-
практичних конференціях: «Проблеми теорії права і практики правореалізації 
на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 2016 року); «Актуальні 
проблеми реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–
28 січня 2017 року); «Актуальні проблеми трудового права та права 
соціального забезпечення» (м. Харків, 5 квітня 2019 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 
знайшли відображення у п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових 
виданнях України, одній статті –у науковому виданні іншої держави, а також у 
трьох тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 

Структура дисертації складається з анотації, вступу, трьох розділів, 
що логічно поєднані у вісім підрозділів, висновків і списку використаних 
джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 228 сторінок. 
Список використаних джерел складається із 210 найменувань і займає 
21 сторінку. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано стан 

її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет та 
методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 
теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а також 
вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за 
темою дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правова характеристика робочого часу» 
складається з трьох підрозділів і присвячений з’ясуванню правової й 
економічної природи робочого часу, аналізу державної політики в регулюванні 
тривалості робочого часу, а також співвідношенню централізованого і 
локального регулювання робочого часу. 
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У підрозділі 1.1 «Поняття робочого часу як економічної і правової 
категорії» зазначено, що категорія робочого часу має міжгалузевий характер, 
а отже, видається доцільним розглядати її під різними кутами. Так, 
застосовується вона у філософії, економіці, юриспруденції, соціології, 
культурі, психології та інших наукових сферах. 

Зауважено, що у фаховій економічній літературі поряд із терміном 
«робочий час» нерідко використовується інший – «час праці». Порівняти у 
кількісному вираженні різні види праці видається можливим лише за 
допомогою категорії робочого часу, адже це універсальна міра кількості праці. 
Кількість праці визначається через дві величини: екстенсивність (тривалість) 
та інтенсивність (ступінь активності і результативності). Тому поняття 
«робочий час» і «час праці» не тотожні. 

Обґрунтовано, що найбільш чітким розумінням робочого часу як 
економічного поняття є визначення його як частки індивідуальної участі 
працівника у суспільному виробництві, міри живої праці, тобто праці 
конкретної людини. 

Підсумовано, що робочий час – це час, протягом якого найманий працівник 
відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, умов трудового 
договору або з інших законних підстав, на основі яких він працює, має 
виконувати трудову функцію, а також час знаходження на робочому місці (або 
поза ним) в інших випадках, передбачених законодавством. Характерними 
рисами робочого часу як правової та економічної категорії є: 1) робочий час – 
це часовий проміжок; 2) його визначення здійснюється в актах законодавства, 
індивідуальному чи колективному трудовому договорі; 3) його встановлення та 
дотримання гарантує реалізацію взаємних прав та обов’язків сторін трудових 
правовідносин; 4) як міра праці, робочий час виступає в якості основи для 
розрахунку розміру заробітної плати, прояву трудового потенціалу працівника; 
5) є уособленням динаміки власне трудових правовідносин. 

У підрозділі 1.2 «Державна політика регулювання тривалості робочого 
часу» визначено, що ідея намагання встановлення найбільш прийнятної 
кількості робочого часу, поступового його скорочення за рахунок розвитку 
технологій, засобів виробництва, забезпечення зростання ефективності та 
результативності будь-якої трудової діяльності повинна лежати в основі 
розвитку політики у сфері регулювання тривалості робочого часу кожної 
сучасної держави. 

Наголошено на тому, що державну політику у сфері праці в цілому, 
зокрема регулювання тривалості робочого часу, здійснює центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері праці і соціальної політики, – Міністерство соціальної політики України, 
шляхом розроблення науково обґрунтованих документів щодо норм робочого 
часу. 

Визначено основні завдання Міністерства, до яких віднесено наступні: 
1) забезпечення формування та реалізації державної політики: у сфері праці та 
соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових 
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відносин тощо; 2) здійснення державного нагляду та контролю за 
додержанням вимог законодавства про працю, зайнятість населення тощо. 

Зазначено, що ключовим підрозділом, який відповідає за державну 
політику в сфері регулювання робочого часу, є Департамент заробітної плати 
та умов праці, до відання якого належать функції стосовно регулювання 
робочого часу в Україні. Також у складі Міністерства соціальної політики 
України окремими питаннями у сфері реалізації державної політики, у тому 
числі щодо напрямків тривалості робочого часу, займаються Директорат норм 
та стандартів гідної праці і Директорат розвитку ринку праці та зайнятості. 

У підрозділі 1.3 «Співвідношення централізованого і локального 
регулювання робочого часу» встановлено, що законодавство України у сфері 
праці повинно відігравати роль стабілізуючого фактора, тобто забезпечувати 
формування та динаміку соціально-трудових відносин, їх регулювання, 
створення умов для виключно правомірної діяльності різник суб’єктів. 

Наголошується на тому, що для посилення ролі імперативності, у першу 
чергу, з метою забезпечення реалізації трудових прав працівників, захисту їх 
від зловживань з боку роботодавця, необхідним є закріплення у новому 
Трудовому кодексі України окремої норми, зміст якої зводився б до переліку 
питань, які можуть бути врегульовані тільки законами. Зокрема це стосується 
питання максимальної тривалості робочого часу в цілому та для окремих 
категорій населення. Зазначається, що найбільш вагоме значення для 
регулювання тривалості робочого часу засобом децентралізації належить 
локальним нормативно-правовим актам. Окремі аспекти даного питання 
можуть регламентуватися у колективних договорах, правилах внутрішнього 
трудового розпорядку та інших нормативних актах, прийнятих в 
установленому порядку, що регулюють трудові та пов’язані з ними відносини 
у конкретного роботодавця. 

Вказано, що ні централізоване, ні децентралізоване правове регулювання 
не замінюють одне одного, а виступають в якості самодостатніх видів правової 
регламентації, оскільки обидва спрямовані на впорядкування суспільних 
відносин, що становлять предмет трудового права. Проте зазначені види 
мають і певні відмінності, пов’язані із завданнями, заради яких вони 
реалізовуються. Співвідношення між централізованим і децентралізованим 
методами уособлює роль держави у регулюванні праці в суспільстві. 
Важливою перевагою децентралізованого методу, у свою чергу, є його значна 
гнучкість, тобто здатність швидко і оперативного реагувати на соціально-
економічні умови та певні значимі обставини дійсності. Децентралізоване 
регулювання тривалості робочого часу позитивно впливає на можливість 
покращення умов праці працівників. Також воно є досить ефективним 
способом закріплення прав і гарантій на рівні підприємства, установи чи 
організації, що забезпечує ясність, чіткість, доступність, а отже, й ефективну 
реалізацію працівниками права на працю і відпочинок загалом. 

Розділ 2 «Історичний та зарубіжний досвід правого регулювання 
робочого часу» складається з двох підрозділів та присвячений аналізу 
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історичних передумов становлення регулювання робочого часу, а також 
зарубіжному досвіду правового регулювання. 

У підрозділі 2.1 «Еволюція розвитку інституту робочого часу в Україні» 
обґрунтовано, що інститут робочого часу зародився в давні часи. 

Встановлено, що інститут робочого часу в Україні у своєму розвитку 
пройшов декілька історичних етапів, а саме: 

а) перший етап – регулювання робочого часу за первіснообщинного ладу 
(період до н.е.). Впродовж нього праця переважно регулювалася природними 
законами, яким підпорядковувалися люди; 

б) другий етап – становлення і розвиток регулювання робочого часу в 
давні часи (від початку н.е. до XIX ст.), де формується перше розуміння 
робочого часу та робляться перші спроби виокремлення певних часових 
проміжків; 

в) третій етап – так званий дореволюційній період Російської імперії, під 
час якого переважна увага приділялася праці дітей та жінок, 
започатковувалися перші нормативні документи, встановлювався контроль за 
їх виконанням; 

г) четвертий етап – період з початку ХХ ст. до 1918 року, де 
простежується динаміка розвитку законодавства про час праці і час 
відпочинку. Його характерною особливістю було те, що до періоду робочого 
часу включався не тільки час для виконання роботи, але й підготовчий час; 

ґ) п’ятий етап регулювання робочого часу – період 1918–1938 років, для 
якого характерне просування в напрямку законодавчого регулювання 
інституту робочого часу; 

д) шостий етап – період Великої Вітчизняної війни; 
е) сьомий етап – період 1946–1970 років. Зруйнована економічна і 

соціальна складова країни змушувала керівництво країни в післявоєнні роки 
застосовувати значні заходи для поліпшення становища; 

є) восьмий етап (1971–1991 роки). Він вважається ключовим у 
становленні інституту робочого часу. Під час цього етапу було прийнято низку 
інших актів, що встановлювали нормальну тривалість робочого часу не більше 
41 години на тиждень, а також скорочену тривалість праці, яка залежала від 
категорії трудящих і умов праці; 

ж) дев’ятий етап (триває з 1991 року). Він характеризується переходом до 
ринкових відносин, що викликало потребу в адаптації норм правового 
регулювання праці до нинішніх умов. У цей період всі права, які містилися у 
нормативно-правових актах, були систематизовані і закріплені на найвищому 
законодавчому рівні. 

У підрозділі 2.2 «Зарубіжний досвід правового регулювання робочого 
часу» охарактеризовано досвід США, Франції, Німеччини, Фінляндії, Норвегії, 
Швеції і Данії та інших країн у сфері правового регулювання робочого часу. 

Зазначено, що зарубіжний досвід регулювання робочого часу логічно і 
доцільно розглядати у широкому та вузькому значенні. Широке розуміння 
включає в себе, у тому числі, міжнародно-правове регулювання досліджуваної 
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сфери суспільних відносин, що виражається у правовому регулюванні за 
участі міжнародних організацій. У вузькому значенні такий зарубіжний досвід 
регулювання робочого часу демонструє практичні доробки окремих іноземних 
держав. У підрозділі основну увагу приділяли розкриттю питання саме на рівні 
окремих країн, оскільки такий підхід, на нашу думку, забезпечуватиме більшу 
практичну користь. 

Наголошено на тому, що досвід скандинавських країн дає можливість 
запозичити розуміння неповної зайнятості, яка проявляється у двох аспектах. 
Так, по-перше, вона може мати місце там, де з економічних і фінансових 
причин роботодавець тимчасово не може забезпечити працівника повним 
об’ємом роботи. Тобто така неповна зайнятість є вимушеною і може 
розглядатись більше як негативне явище, по-друге, часткова зайнятість – 
досить вигідний та вдалий формат для молоді (її частка складає майже 40 % 
від усіх працюючих у Скандинавії), для осіб, які поєднують роботу із 
сімейними обов’язками, осіб похилого віку (їх близько 17 %) та інших осіб. 
Завдяки цьому у них з’являється більша кількість вільного часу для власних 
потреб: відпочинку, оздоровлення, навчання, особистого життя, творчості 
тощо. 

Позитивно відзначено практику Німеччини щодо запровадження 
специфічних моделей неповного робочого часу для осіб похилого віку, що 
суттєво покращило б становище даної категорії населення в Україні у сфері 
праці та соціального забезпечення. Окрім стандартних режимів робочого часу, 
трудове законодавство Німеччини передбачає нестандартні режими робочого 
часу: роздроблений робочий день; режим гнучкого робочого часу тощо. Серед 
нестандартних режимів робочого часу можна відзначити режим «стислого 
тижня», коли тижнева або двотижнева норма робочого часу відпрацьовується 
не за 5 чи 10 робочих днів відповідно, а за 34 або 89 робочих днів. Наприклад, у 
Нідерландах використовується стислий триденний робочий тиждень з робочим 
днем тривалістю 10,75 год. 

Стверджується, що безумовне запозичення Україною будь-якого досвіду 
зарубіжної країни було б недоцільним, оскільки про цьому обов’язково 
необхідно враховувати економічну ситуацію, брати до уваги існуючу чинну 
законодавчу бузу, особливості менталітету тощо. Проте окремі питання 
продемонстрованого у підрозділі іноземного досвіду могли би бути взятими за 
основу в умовах нинішнього реформування трудового законодавства, 
пов’язаного із спробами його майбутньої кодифікації. 

Розділ 3 «Особливості регулювання окремих елементів інституту 
робочого часу в умовах сьогодення» складається із трьох підрозділів та 
присвячений дослідженню правового регулювання режиму робочого часу та 
його видів, перервного робочого часу, а також розкриттю сутності правового 
регулювання надурочних робіт і робіт у нічний час та договірному 
забезпеченню правового регулювання робочого часу. 

У підрозділі 3.1 «Режими робочого часу та його види» акцентовано увагу 
на тому, що режим робочого часу – це правове явище трудового права, що 
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вимірює тривалість календарного часу, яку працівник використовує для 
здійснення своїх трудових функцій та отримання заробітної плати. Крім того, 
вказане правове явище має всебічно захищати працівників шляхом зменшення 
тривалості робочого дня чи тижня. 

Зауважено, що основними ознаками режиму робочого часу є: 1) наявність 
широкої кількості його складових частин, переліку різних проміжків часу що 
входять до його змісту; 2) нормованість – встановлення максимальної 
тривалості робочого часу, яка не може перевищувати норму, крім випадків, 
визначених законом; 3) законодавче закріплення максимальної тривалості часу 
роботи, диференціація режиму робочого часу в залежності від певних 
категорій працівників чи характеру праці; 4) взаємозалежність та 
безпосередній зв’язок із часом відпочинку. 

Акцентується увага на тому, що спеціальний режим робочого часу 
поділяється на такі види: 1) ненормований робочий день – це час нормальної 
тривалості, протягом якого можлива праця понад загальновстановлені норми, 
де особливий характер діяльності відповідної категорії працівників 
компенсується відпусткою, а у випадках, передбачених законодавством, – 
додатковою оплатою; 2) перервний робочий час, який запроваджується за 
особливих умов та характеру праці, при цьому робочий день може бути 
поділено на частини з умовою, щоб сумарна тривалість праці не перевищувала 
максимальну тривалість робочого дня; 3) гнучкий графік роботи, який 
запроваджується для окремих працівників із передбаченим саморегулюванням 
тривалості робочого дня; 4) вахтовий метод організації роботи – форма 
організації роботи з урахуванням ресурсів трудового характеру за межами 
підприємства чи постійного проживання працівника, яка спрямовується на 
діяльність у межах виробничих процесів на підприємстві та організовується за 
допомогою підсумованого обліку робочого часу. 

У підрозділі 3.2 «Правове регулювання надурочних робіт і робіт у нічний 
час» здійснюється розмежування надурочних робіт та ненормованого робочого 
дня. Надурочні роботи виконуються у передбачених законом випадках, що 
мають характер заздалегідь непередбачених та незапланованих ситуацій. 

Наголошується на тому, що надурочним робочим часом вважається час, 
протягом якого працівник виконує роботу, обумовлену трудовим договором, 
понад встановлену норму робочого часу. Також звертається увага на те, що не 
є надурочною робота понад встановлену для неї тривалість неповного 
робочого часу, якщо вона не перевищує загальновстановленої тривалості 
робочого часу на підприємстві, а також робота, яка виконується працівником 
поза основним робочим часом на умовах сумісництва. Залучення працівників 
до надурочних робіт може передбачатися не тільки КЗпП України, а й іншими 
нормативно-правовими актами. 

Нічний час розглядається як форма гнучкості регулювання робочого часу, 
що дає змогу більш ефективно поєднувати виконання трудових обов’язків з 
іншими сторонами життя людини: навчанням, сімейними обов’язками, 
розширенням свого культурного кругозору, удосконаленням фізичного 
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розвитку – без зменшення власних доходів. Виокремлюються переваги та 
недоліки роботи в нічний час. 

Звернено увагу на те, що належна організація відпочинку після виконання 
трудової функції у нічний час та протягом робочого року дозволить значною 
мірою компенсувати шкідливий вплив на організм людини. Вона включає такі 
заходи: 1) надання додаткової трудової відпустки для осіб, які пропрацювали у 
робочому році певну кількість годин у нічну зміну; 2) виплату заробітної 
плати працівникові, що зберігається за час такої відпустки, за рахунок 
роботодавця, так як роботодавець зобов’язаний організувати працю 
працівника, надати йому безпечні умови праці. Саме роботодавець має право 
приймати рішення про необхідність праці у нічний час. 

У підрозділі 3.3 «Договірне забезпечення правового регулювання робочого 
часу» обґрунтовано, що мета встановлення режиму робочого часу на 
договірному рівні полягає у забезпеченні врахування специфіки роботи 
працівників підприємств конкретної галузі, а отже, задоволення на цій основі 
потреб суспільства матеріального, духовного та культурного характеру. 

Наголошується на тому, що правовий режим робочого часу, з одного 
боку, виражає ступінь жорсткості юридичного регулювання, встановлюючи 
наявність певних обмежень або пільг, з іншого – спричиняє шляхом 
договірного регулювання належний рівень активності суб’єктів 
індивідуальних трудових відносин, колективних трудових відносин, окреслює 
межі їх правової самостійності. Таким чином, проявляється співвідношення 
державного та договірного регулювання, поєднання централізованого та 
локального регулювання режиму робочого часу. 

Звертається увага на те, що існує потреба в запровадженні режиму 
робочого часу на договірному рівні шляхом колективних переговорів, 
соціально-партнерських угод, взаємного узгодження інтересів працівника та 
роботодавця. Тут особливу роль повинні відігравати індивідуалізація, 
гнучкість режиму праці. Тобто у питаннях щодо режиму робочого часу центр 
вирішення повинен зміститися не стільки на рівень колективно-договірного 
регулювання, скільки на рівень індивідуально-договірного регулювання, який 
буде враховувати оптимальний баланс між економічною доцільністю, 
ефективністю й інтересами працівників щодо максимальної реалізації 
гнучкості норм робочого часу. І це є об’єктивною потребою з огляду на 
запровадження нетипових форм зайнятості. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і надано нове вирішення 

наукового завдання, яке полягало в тому, щоб на підставі теоретичних та 
практичних висновків та узагальнень учених-правознавців, порівняльного 
аналізу законодавства про працю України й законодавства Європейського 
Союзу визначити особливості правового регулювання робочого часу в умовах 
євроінтеграційних процесів. 
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1. Робочий час – це час, протягом якого працівник відповідно до правил 
внутрішнього трудового розпорядку, умов трудового договору або з інших 
законних підстав, на основі яких він працює, має виконувати трудову 
функцію, а також час знаходження на робочому місці (або поза ним) в інших 
випадках, передбачених законодавством. 

2. Характерними ознаки робочого часу як правової та економічної 
категорії є: 1) робочий час – це часовий проміжок; 2) його межі 
регламентуються актами законодавства, індивідуальним чи колективним 
трудовим договором; 3) його встановлення та дотримання гарантує реалізацію 
взаємних прав та обов’язків сторін трудових правовідносин; 4) як міра праці 
робочий час виступає в якості основи для розрахунку розміру заробітної 
плати, прояву трудового потенціалу працівника; 5) є уособленням динаміки 
власне трудових правовідносин. 

3. Робочий час також слід розуміти як окремий самостійний інститут 
трудового права, в якому поєднується сукупність правових норм, що 
визначають тривалість, норми, режими робочого часу, способи його обліку. 
Його положення спрямовані на забезпечення реалізації працівниками 
конституційного права на відпочинок та на встановлення міри праці, що 
стосується інтересів як безпосередньо працівника, так і роботодавця. Так, 
норми, які регулюють окреслене коло сфер у рамках робочого часу, містяться 
у нормативно-правових актах різної юридичної сили – від Конституції України 
до підзаконних нормативно-правових актів та нормативно-правових договорів. 
Ідея намагання встановлення найбільш прийнятної кількості робочого часу, 
поступового його скорочення, яку можливо реалізувати за рахунок розвитку 
технологій, засобів виробництва, забезпечення зростання ефективності та 
результативності будь-якої трудової діяльності, на наше глибоке переконання, 
повинна лежати в основі розвитку політики у сфері регулювання тривалості 
робочого часу кожної сучасної держави, а також ефективного використання 
робочого часу на підприємстві, в установі чи організації. 

4. На підставі аналізу історії правового регулювання робочого часу, 
зроблено висновок, що сам історичний процес регулювання можна поділити 
на такі етапи: 

а) перший етап (період до н.е.) – регулювання робочого часу за 
первіснообщинного ладу, де праця переважно регулювалася природними 
законами і люди підпорядковувалися їм; 

б) другий етап (від початку н.е. до XIX ст.) – становлення і розвиток 
регулювання робочого часу в давні часи, за яких з’являється перше розуміння 
робочого часу, робляться перші спроби виокремлення певних часових проміжків; 

в) третій етап (так званий період дореволюційного розвитку Російської 
імперії). Впродовж нього увага переважно приділялася праці дітей та жінок, 
започатковувалися перші нормативні документи, що відносилися до того часу, 
встановлювався контроль за їх виконанням; 

г) четвертий етап (з початку ХХ ст. до 1918 року). Він характерний 
динамічним розвитком законодавства про час праці і час відпочинку. У той 
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період до робочого часу було включено не тільки час для виконання роботи, 
але й підготовчий час. Були запроваджені обмеження щодо застосування 
надурочних робіт, що поширювалися на вагітних жінок і дітей, які не досягли 
18 років. Заборонялися нічна праця з 21 години до 5 години, а також прийом 
на підземні роботи жінок і дітей до 18 років; 

ґ) п’ятий етап регулювання робочого часу (1918–1938 роки). Впродовж 
нього активно розвивалось законодавче регулювання інституту робочого часу. 
Особливість цього періоду полягала в тому, що було прийнято низку 
нормативних документів, які регламентували робочий час. Одним із ключових 
був КЗпП 1922 року, за яким до трудової повинності залучалися особи у чітко 
визначених конкретних випадках. До неї заборонялося залучати такі категорії 
населення: осіб, які не досягли 18 років; чоловіків, які досягли 45 років; жінок, 
які досягли 40 років; непрацездатних осіб; вагітних жінок. За цим актом 
тривалість нормального робочого часу не могла перевищувати 6 годин. 
Понаднормові роботи допускалися у виняткових випадках і не більше 120 
годин на рік. Заборонялося застосовувати працю жінок в особливо важких і 
шкідливих виробництвах, також вони не допускалися до нічної і 
понаднормової роботи. Матерям, які годують груддю, надавалися додаткові 
перерви для годування дитини; 

д) шостий етап – це період Великої Вітчизняної війни. Він 
характеризувався тим, що в умовах тяжкого економічного та соціального 
становища на перший план виходив пріоритет держави, а інтереси 
громадянина залишалися позаду. В той час керівництво СРСР змушене було 
йди на радикальні заходи з метою забезпечення стратегічних планів країни. 
Такими заходами було, зокрема, запровадження восьмигодинного робочого 
дня, введення шестиденного робочого тижня. За порушення трудової 
дисципліни передбачалася кримінальна відповідальність. Запроваджувались 
також обов’язкові понаднормові роботи тривалістю від 1 до 3 годин на день. 
Особи, що не досягли 16 років, могли бути залучені до надурочних робіт, але 
не більше 2 годин на день. Не допускалися до понаднормових робіт такі 
особливі категорії працівників: вагітні жінки, починаючи з шостого місяця 
вагітності, жінки, які годують груддю протягом 6 місяців годування. 
Залучалися до праці й інваліди третьої групи; 

е) сьомий етап (1946–1970 роки). У цей період здійснювалися спроби 
переходу на шести- і семигодинний робочий день. Дана реформа мала 
загальний характер і здійснювалась на підставі розрізнених нормативно-
правових актів. Для всіх робітників і службовців запроваджувався робочий 
день тривалістю не більше 7 годин, а для провідних професій, зайнятих на 
підземних роботах, – не більше 6 годин, також ставилося завдання стосовно 
завершення переведення робітників і службовців на семи- і шестигодинний 
робочий день у 1960 році; 

є) восьмий етап (1971–1991 роки). Цей період вважається ключовим у 
становленні інституту робочого часу. Впродовж нього було прийнято велику 
масу нормативних документів, за якими встановлювали нормальну тривалість 
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робочого часу не більше 41 години на тиждень і визначали, що скорочена 
тривалість праці залежить від категорії трудящих і умов праці. Для робітників 
і службовців встановлювався п’ятиденний робочий тиждень з двома 
вихідними днями. При шестиденному робочому тижні тривалість зміни не 
могла перевищувати 7 годин при тижневій нормі 41 година, 6 годин при 
тижневій нормі 36 годин і 4 годин при тижневій нормі 24 години. Напередодні 
святкових днів тривалість роботи працівників скорочувалася на одну годину. 
Нічним вважався час з 22 години до 6 години. Тривалість роботи в нічний час 
скорочувалася на одну годину. До роботи в нічний час не допускалися вагітні 
жінки, матері, які годують груддю, жінки, які мають дітей до 1 року, робітники 
і службовці молодше 18 років. Заборонялися понаднормові роботи, однак 
допускалися особливі випадки, коли вони могли застосовуватись. До 
надурочних робіт не допускалися ті ж категорії трудящих, що і при роботах у 
нічний час; 

ж) дев’ятий етап (триває з 1991 року). Перехід до ринкових відносин не 
міг не призвести до адаптації норм правового регулювання праці до нинішніх 
умов. У цей період всі права, які містилися в існуючих нормативно-правових 
актах, були систематизовані і закріплені на найвищому законодавчому рівні. В 
цей час увага переважно приділялася забезпеченню охорони і захисту 
трудових прав працівників у галузі робочого часу, а також встановленню 
нагляду і контрою за дотриманням законодавства з приводу регулювання 
інституту робочого часу. 

5. На сучасному етапі, не дивлячись на єдині закріплені норми, деякі 
держави встановили додаткові умови регулювання робочого часу. У процесі 
дослідження специфіки стандартів робочого часу в Європейському Союзі 
визначено особливості правового регулювання у цій сфері і виокремлено 
аспекти, які б мали позитивний плив на правове регулювання робочого часу в 
Україні, а саме: 

1) закріплення легального визначення поняття «робочий час» на підставі 
досвіду країн Центральної Європи та Скандинавських країн; 

2) допущення готовності приступити до роботи поза робочим місцем в 
робочий час, що регулюється специфікою законодавства Швеції; 

3) поєднання рис неповного і скороченого робочого часу, який 
простежується в законодавстві Греції, за яким у цій країні тривалість робочого 
часу класична – 8 годин на день та 40 годин на тиждень, проте виняток 
становлять деякі категорії працівників – вагітні жінки, неповнолітні, 
будівельники та інші особи, для яких передбачена менша норма. Крім цього, за 
домовленістю з роботодавцем такий працівник може працювати на умовах 
неповного робочого часу, але це не вплине на розмір оплати праці (отримає 
стільки ж, як і за роботу тривалістю 40 год.); 

4) визначення режиму розділеної роботи, який передбачається в 
законодавстві США, під яким розуміють виконання трудової функції двома або 
більшою кількістю працівників згідно з трудовим договором або іншою угодою. 
Кожен із таких працівників працює на умовах неповного робочого часу; 
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5) використання моделей неповного робочого часу для осіб похилого віку 
на підставі досвіду Німеччини, до яких належать: а) гнучка модель неповного 
робочого часу за віком – об’єм роботи таких працівників складає половину від 
звичайного об’єму роботи середньостатистичного працівника; б) блочна 
модель неповного робочого часу за віком – ділить весь період такої роботи на 
два етапи: протягом першого особа працює повний робочий час, а протягом 
другого – достроково виходить на пенсію за віком; в) ступінчаста модель – 
передбачає поступове зниження об’єму робочого часу; 

6) виділення нестандартних режимів робочого часу, до яких можна 
віднести режим «стислого тижня», коли тижнева або двотижнева норма 
робочого часу відпрацьовується не за 5 чи 10 робочих днів відповідно, а за 34 
або 89 робочих днів. Наприклад, у Нідерландах використовується стислий 
триденний робочий тиждень з робочим днем тривалістю 0,75 год. 

6. Режим робочого часу є комплексним правовим явищем трудового 
права, що характеризується багатоаспектністю та різноманітністю. Режим 
робочого часу може встановлюватись в залежності від певної групи 
працівників, які працюють у межах відповідного структурного підрозділу 
підприємства, установи чи організації. Можлива також індивідуальна 
регламентація часу роботи щодо кожного окремого працівника. Ознаки 
режиму робочого часу: 1) режим часу роботи являє собою регламентований 
поділ часової норми щодо відповідного працівника на певні календарні 
проміжки. До складових частин режиму робочого часу належать: час початку 
та закінчення роботи; час та тривалість перерв; тривалість чергувань і порядок 
їх визначення. Дана ознака характеризує часові періоди, що визнаються 
робочим часом та включаються до змісту режиму робочого часу. 
Узагальнюючи наведені положення, необхідно зауважити, що до режиму 
робочого часу також входить і час відпочинку, який є його ознакою; 2) режим 
робочого часу характеризується нормованістю – встановленням максимальної 
тривалості робочого часу, що не може перевищувати норму, крім випадків, 
визначених законом. Зазначена гарантія деталізується нормами статті 50 
Кодексу законів про працю України. Дана норма регламентує максимальну 
тривалість режиму робочого часу щодо всіх працівників. Але необхідно 
акцентувати увагу на тому, що вказана тривалість робочого часу 
диференціюється щодо певних професій та видів робіт, категорій працівників 
безпосередньо у даному Кодексі законів про працю або в інших нормативно-
правових актах трудового законодавства. 

7. Надурочним робочим часом вважається час, протягом якого працівник 
виконує роботу, обумовлену трудовим договором, понад встановлену норму 
робочого часу. Не є надурочною робота понад встановлену для неї тривалість 
неповного робочого часу, якщо вона не перевищує загальновстановленої 
тривалості робочого часу на підприємстві, а також робота, яка виконується 
працівником поза основним робочим часом на умовах сумісництва. Залучення 
працівників до надурочних робіт може передбачатися не тільки КЗпП України, 
а й іншими нормативно-правовими актами. 
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8. Нічний час розглядається як форма гнучкості регулювання робочого 
часу, що дає змогу більш ефективно поєднувати виконання трудових 
обов’язків з іншими сторонами життя людини: навчанням, сімейними 
обов’язками, розширенням свого культурного кругозору, удосконаленням 
фізичного розвитку – без зменшення власних доходів. 

9. Праця в нічний час має як переваги, так і недоліки і для роботодавця, і 
для працівника. До позитивних особливостей нічної праці належать такі: для 
роботодавця – більш інтенсивне використання обладнання, можливість 
збільшення випуску продукції; для працівників – більший розмір заробітної 
плати у зв’язку з тим, що нічний час оплачується в підвищеному розмірі 
порівняно з роботою в нормальних умовах. Негативними ознаками нічної 
праці є наступні: для роботодавця – додаткові витрати (контроль за 
виробничим процесом, охороною праці й технікою безпеки); для працівників – 
порушення сну, ризик захворіти на серйозні захворювання, невисока 
продуктивність праці, виробничий стрес, низька якість сімейного та 
суспільного життя. Нічна праця також пов’язана із підвищеним травматизмом, 
оскільки вона зумовлює порушення біологічних ритмів людини. Ті, хто 
працює в нічний час, повинні мати відповідний стан здоров’я й тому їм варто 
забезпечувати певну компенсацію у формі оплачуваних відгулів або 
аналогічних пільг. 

10. Виокремлено вплив договірного забезпечення робочого часу на: 
ступінь його нормативно-правового забезпечення; введення системи гарантій 
відповідних прав працівників; більш диференційований підхід до особливостей 
їх трудової діяльності; введення у дію сучасних механізмів управління 
відносинами у зазначеній сфері; посилення соціальної сутності держави в 
регулюванні робочого часу. Мета встановлення режиму робочого часу на 
договірному рівні полягає у забезпеченні врахування специфіки роботи 
працівників підприємств конкретної галузі, а отже, і задоволення на цій основі 
потреб суспільства матеріального, духовного та культурного характеру. 
Правовий режим робочого часу, з одного боку, виражає ступінь жорсткості 
юридичного регулювання, встановлюючи наявність певних обмежень або пільг, 
з іншого – забезпечує шляхом договірного регулювання належний рівень 
активності суб’єктів індивідуальних трудових відносин, колективних трудових 
відносин, окреслює межі їх правової самостійності. Завдяки цьому проявляється 
співвідношення державного та договірного регулювання, поєднання 
централізованого та локального регулювання режиму робочого часу. 
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зарубіжних країн. 

Ключові слова: правове регулювання, робочий час, працівник, режим 
робочого часу, час відпочинку, нічний час, надурочні роботи. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Саленко И.В. Правовое регулирование рационального использования 

рабочего времени. – 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, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 
правового регулирования рационального использования рабочего времени. В 
работе выяснены сущность и признаки рабочего времени как экономической и 
правовой категории. 

Определено, что идея попытки установления наиболее приемлемого 
количества рабочего времени, постепенного его сокращения за счет развития 
технологий, средств производства, обеспечения роста эффективности и 
результативности любой трудовой деятельности, по нашему глубокому 
убеждению, должна лежать в основе развития политики в сфере 
регулирования продолжительности рабочего времени каждого современного 
государства. 

Охарактеризована государственная политика в сфере регулирования 
продолжительности рабочего времени. Подчеркивается, что продолжительность 
рабочего времени в течении недели должна устанавливаться на уровне 
локального регулирования и предусматривать режим общего или специального 
рабочего времени. Для введения одного из режимов рабочего времени в рамках 
трудовых правоотношений, возникающих между субъектами трудового права 
на основании заключения трудового договора по использованию наемного 
труда работника, необходимо учитывать целесообразность его введения, 
специфику отрасли, в которой осуществляет свою деятельность предприятие. 
Рассмотрены и охарактеризованы режимы рабочего времени и его виды. 
Исследовано правовое регулирование сверхурочных работ и работ в ночное 
время, а также уделено внимание особенностям договорного обеспечения 
правового регулирования рабочего времени. 

Отмечается, что сфера договорного регулирования изменяется в 
зависимости от развития экономической, политической и социальной системы 
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общества. На современном этапе развития трудового законодательства 
Украины еще не сформированы окончательные концептуальные подходы к ее 
определению. Неоспоримым является факт, что она будет расширяться, 
благодаря объективным потребностям уменьшения императивности 
регулирования трудовых и тесно связанных с ними отношений. 

Сделан акцент на историческом становлении и развитии правового 
регулирования рабочего времени, выделены его основные исторические этапы. 
Проанализирован зарубежный опыт правового регулирования рабочего 
времени, и его основе предложены изменения в национальное 
законодательство. Обращено внимание на то, что регламентация института 
рабочего времени осуществляется не только на универсальном уровне, но и в 
рамках регионального межгосударственного сотрудничества. В связи с этим 
нельзя оставить без внимания тот факт, что регулирование продолжительности 
рабочего времени происходит и в пределах Европейского Союза. 

Ключевые слова: правовое регулирование, рабочее время, работник, 
режим рабочего времени, время отдыха, ночное время, сверхурочные работы. 
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manuscript. 
The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, specialty 

12.00.05 – labor law; social security law. – Taras Shevchenko National University 
of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to complex and thorough analysis of legal 
regulation of rational use of working time. The essence and features of the economic 
and legal categories of working time are explained in the work. The state policy in 
the field of regulation of working hours is described. Modes of working time and its 
types are considered and characterized. The legal regulation of overtime and night 
work has been investigated, as well as the peculiarities of the contractual provision 
of legal regulation of working time have been given and analyzed. 

Attention is paid to the historical formation and development of legal 
regulation of working time, the main historical stages are highlighted. The foreign 
experience of legal regulation of working time is analyzed, the amendments to 
national legislation are proposed on the basis of the experience of foreign countries. 

Key words: legal regulation, working time, employee, working time regime, 
rest time, night time, overtime. 
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