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АНОТАЦІЯ 

Саленко І.В. Правове регулювання раціонального використання 

робочого часу. – Кваліфікаційна наукова праця 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. – Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

правового регулювання ефективного використання робочого часу в Україні. 

У роботі з’ясовано сутність та ознаки робочого часу. Охарактеризовано 

особливості об’єктивних основ регулювання робочого часу. 

Зазначено, 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. Крім цього, заслуговує на підтримку твердження про те, 

що робочий час також складає період пасивного перебування на роботі, 

визначений у документі урахування часу перебування (без активної участі у 

виробництві).  

Відображено визначення поняття «робочий час»,  яке висвітлено у 

різних міжнародно-правових актах, але його подальший аналіз підтвердить, 

що запропоновані дефініції не тотожні, що вносить додаткову 

неоднозначність у розкриття змісту досліджуваної правової категорії. 

Проаналізувавши текст актів, можемо стверджувати про їх 

недосконалість, оскільки у них також не зазначається можливість включення 

до робочого часу періодів, протягом яких фактично робота не виконується, 

про що вже частково було зазначено раніше ( простій, оплачувані перерви, 

надурочні роботи, протягом яких працівник може бути залучений до робіт, 

не пов’язаних з його обов’язками за трудовим договором: ліквідація 

наслідків аварії, стихійного лиха тощо). 



3 
 

Зазначено, що в економічному аспекті ефективність і результативність 

роботи працівника та функціонування всього виробництва буде напряму 

залежати від того, який проміжок часу він виконуватиме свою роботу та як 

співвідноситиметься його робочий час і час відпочинку. 

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, на наше глибоке 

переконання, повинна лежати в основі розвитку політики у сфері 

регулювання тривалості робочого часу кожної сучасної держави. 

Вказано, що чинне українське законодавство у сфері регулювання 

тривалості робочого часу формувалось переважно ще за радянських часів, 

зокрема Кодекс законів про працю вступив у дію з 1972 року. Очевидно, що 

окремі його норми і положення є застарілими та не відповідають 

стратегічним напрямам політики у сфері праці на сучасному етапі. З огляду 

на це, з метою посилення ефективності державного управління процесом 

праці населення, зокрема  окремими питаннями робочого часу, важливо, щоб 

правові норми щодо регламентації дій держави на ринку праці поєднували 

інвестиційну, кредитно-грошову, зовнішньоекономічну, податкову і 

бюджетну політику з політикою зайнятості і визначали відповідальність за 

недостатню ефективність прийнятих заходів. 

Акцентовано увагу на тому, що Україною здійснюються перші кроки на 

шляху вдосконалення законодавства, в першу чергу, це стосується розробки 

нового Трудового кодексу. Не можна оминути норми стосовно тривалості 

робочого часу, які містяться у проєкті Трудового кодексу України, адже за 

змістом вони відрізняються від чинних. 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 різних суб’єктів. З 

огляду на це, важливим буде звернутись до конституційних положень та 
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положень інших законів загального характеру щодо основних засад 

регулювання праці, в цілому, та тривалості робочого часу, зокрема. 

Для посилення ролі імперативності, у першу чергу, з метою 

забезпечення реалізації трудових прав працівників, захисту їх від зловживань 

зі сторони роботодавця необхідним є закріплення у новому Трудовому 

кодексі України окремої норми, зміст якої зводився б до переліку питань, які 

можуть бути врегульовані тільки законами. Мова, зокрема, йде про загальну 

максимальну тривалість робочого часу та його тривалість для окремих 

категорій населення. 

Звернена увага на те, що регламентація інституту робочого часу 

здійснюється не лише на універсальному рівні, але й у рамках регіональної 

міждержавної співпраці. У зв’язку із цим не можна залишити без уваги той 

факт, що регулювання тривалості робочого часу відбувається і в межах 

Європейського Союзу. 

Проте на сучасному етапі, не дивлячись на єдині закріплені норми, деякі 

держави встановили додаткові умови регулювання робочого часу, хоча і з 

обов’язковим урахуванням зазначених рекомендацій. Однак у зв’язку із 

вступом до ЄС необхідні зміни були внесені до трудового законодавства 

країн-сусідів України. Так, у Болгарії, Польщі, Чехії, Угорщині робочий час, 

який був у рамках 42-46 годин, скоротили з метою адаптації до міжнародних 

стандартів. 

 Наголошується на тому, що тривалість робочого часу упродовж тижня 

має встановлюватись на рівні локального регулювання та передбачати режим 

загального чи спеціального робочого часу. Для запровадження одного з 

режимів робочого часу в межах трудових правовідносин, що виникають між 

суб’єктами трудового права на підставі укладення трудового договору щодо 

використання найманої праці працівника, необхідно враховувати доцільність 

його запровадження, специфіку галузі, у якій здійснює свою діяльність 

підприємство. 
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Розмежовано такі поняття, як «робочий день» та «робочий час». 

Робочий час – це час, протягом якого працівник зобов’язаний працювати 

відповідно до норм законодавства про працю, колективного і трудового 

договору, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. Робочий час 

вимірюється у годинах, обов’язкову кількість яких працівник зобов’язаний 

відпрацювати в залежності від умов трудового договору, вимог чинного 

законодавства. 

Зазначається, що сфера договірного регулювання змінюється залежно 

від розвитку економічної, політичної та соціальної системи суспільства. На 

сучасному етапі розвитку трудового законодавства України ще не 

сформовані остаточні концептуальні підходи до її визначення. Незаперечним 

є факт, що вона буде розширятися завдяки об’єктивним потребам зменшення 

імперативності регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відносин. 

Одним із шляхів визначення сфери договірного регулювання у 

трудовому праві є встановлення законодавцем вказівки на можливість 

здійснення такого правового регулювання. Але договірне регулювання може 

здійснюватися у загальнодозволеному порядку, де законодавець встановлює 

межі правового регулювання шляхом переліку обставин, ситуацій, із 

настанням яких прямо забороняється регламентація суспільних відносин за 

допомогою договорів. Таке регулювання повинно здійснюватися із 

врахуванням загальної заборони для всіх інститутів трудового права, зокрема 

інституту робочого часу. 

Ключові слова: робочий час, правове регулювання, працівник, режим 

робочого часу, час відпочинку, надурочні роботи, робота в нічний час. 
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ANNOTATION 

Salenko I.V.Legal regulation of rational use of working time. –The 

qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labour 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 efficient use of working time in Ukraine. The essence and signs of 

working time are found in the work. The features of the objective basis of 

regulation of working time are characterized. 

It is stated that the most clear understanding of working time as an economic 

concept is to define it as a part of the individual participation of an employee in 

social production, a measure of living labor, that is, the work of a particular person. 

In addition, the statement that working time also constitutes a period of passive 

stay at work, as defined in the document taking into account the time of stay 

(without active participation in production), is worthy of support. 

The definition of the concept of "working time" is reflected in various 

international legal acts, but their further analysis will confirm that the proposed 

definitions are not identical, which introduces additional ambiguity in the 

disclosure of the content of the legal category under study. 

Analyzing the text of acts, we can state, however, their imperfection, since 

they also do not indicate the possibility of including in working hours periods 

during which the work is not actually performed, as previously mentioned (simple, 

paid breaks, overtime work) during which the employee may be involved in work 

not related to his / her duties under the employment contract - elimination of 

consequences of accident, natural disaster, etc.). 

It is stated that in the economic perspective, on what period of time the 

worker will perform his work, in which expression his work time and rest time will 

correlate - the efficiency and effectiveness of his work and functioning of all 
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production will directly depend, and on the contrary - the amount of free time for 

recuperation, meeting social, cultural and other needs. 

It is determined that the idea of trying to establish the most acceptable 

amount of working time, its gradual reduction due to the development of 

technologies, means of production, ensuring the efficiency and effectiveness of any 

work activity, in our deep conviction, should underlie the development of policies 

in the field of regulation of working hours time of every modern state. 

It is noted that the current Ukrainian legislation in the field of regulation of 

working time was formed, mainly, in the Soviet times - the Labor Code came into 

force in 1972. Obviously, some of its rules and regulations are outdated and do not 

correspond to the strategic directions of labor policy at the present stage. In view of 

this, in order to increase the efficiency of public administration of the labor process 

of the population, in particular - individual issues of working time, it is important 

that the legal rules on regulation of state actions in the labor market combine 

investment, monetary, foreign economic, tax and budgetary policies with 

employment policy responsibility for the lack of effectiveness of the measures 

taken 

Taking into account the fact that Ukraine is taking the first steps towards 

improving the legislation, first of all, it concerns the development of a new code. 

The rules on the length of working time contained in the draft Labor Code of 

Ukraine cannot be overlooked, since they differ in content from the current ones. 

Legislation of Ukraine in the sphere of labor should play the role of a stabilizing 

factor, that is, ensure the formation and dynamics of social-labor relations, their 

regulation, creating conditions for exceptionally legitimate activity of the different 

entities. In view of this, it will be important to refer to the constitutional and other 

provisions of the general law regarding the basic principles of labor regulation in 

general and working time, in particular 

In order to strengthen the role of imperativeness, first of all, in order to 

ensure the realization of workers’ labor rights, protect them from abuse by the 

employer, it is necessary to establish in the new Labor Code of Ukraine a separate 
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rule, the content of which would be reduced to a list of issues that can only be 

regulated by laws , in particular, the question of maximum working hours in 

general and for certain categories of the population 

It is noted that the regulation of the institution of working time is 

implemented not only at the universal level, but also within the framework of 

regional interstate cooperation. In this regard, it is impossible to overlook the fact 

that the regulation of working time also occurs within the European Union 

However, at the present stage, in spite of the uniform set of rules, some 

states have established additional conditions for regulating working time, but these 

recommendations must be taken into account. By the way, due to the entry of its 

time into the EU, the necessary changes were made to the labor legislation of the 

neighboring countries of Ukraine: yes, in Bulgaria, Poland, Czech Republic, 

Hungary the working time, which was within 42-46 hours, was reduced in order to 

adapt to international standards 

 It is emphasized that the length of time defined as weekday work should be 

set at the local level and provide for general or special hours. For the introduction 

of one of the modes of working time within the framework of labor relations 

arising between the subjects of labor law on the basis of the conclusion of an 

employment contract for the use of employee’s work, it is necessary to take into 

account the expediency of its introduction, to take into account the specifics of the 

industry in which its enterprise operates 

There are such concepts as "working day" and "working time". Working 

time is the time during which an employee is obliged to work in accordance with 

the rules of labor law, collective agreement and employment contract, to comply 

with the rules of the internal order. Working time is measured in hours, the 

mandatory number of which the employee is obliged to work, depending on the 

terms of the employment contract, the requirements of the current legislation. 

It is noted that the scope of contractual regulation changes depending on the 

development of economic, political and social systems of society. At the present 

stage of development of the labor legislation of Ukraine the final conceptual 



9 
 
approaches to its definition have not yet been formed. It is indisputable that it will 

expand due to the objective needs of reducing the imperative of regulating labor 

and closely related relationships. 

One way to determine the scope of contractual regulation in labor law is to 

establish by the legislator an indication of the possibility of implementing such 

legal regulation. But contractual regulation can be carried out in a generally 

permitted manner, where the legislator establishes the limits of legal regulation 

through a list of circumstances, situations with the occurrence of which directly 

prohibited the regulation of social relations through contracts. Such regulation 

should be subject to a gen 

Keywords: working time, legal regulation, employee, working hours, rest 

time, overtime, night work. 

   



10 
 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України та наукових періодичних 

виданнях інших держав: 

 

1. Саленко І.В. Реформування системи робочого часу в умовах 

сьогодення. Наука і правоохорона. 2015. № 4.  С. 156-161. 

2. Саленко И.В. Становление и развитие института рабочего времени в 

период с 1946-1991 годы. Право и Политика: научно-методический журнал.  

Специальный выпуск. 2015. С. 145-155. 

3. Саленко І.В. Теоретико-методологічні підходи щодо розуміння 

сутності поняття «робочий час» в сучасних умовах. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2016. № 6-

2. С. 131-138. 

4. Саленко І.В. Сутність режиму робочого часу: теоретико-правовий 

аспект. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 6. С. 54-61. 

5. Саленко І.В. Правова характеристика режиму робочого часу та його 

елементів. Соціальне право. 2018. № 2. С. 77-84.  

6. Саленко І.В. Особливості договірного регулювання робочого часу. 

Соціальне право. 2018. № 3. С. 77-84. 

 

Матеріали наукових конференцій: 

7. Саленко І.В. Доктринальні підходи до періодизації робочого часу. 

Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25–26 

лютого 2016 року). Київ: Науково-дослідний інститут публічного права, 

2016. С. 63–66. 

8. Саленко І.В. Особливості залучення працівника до надурочних робіт. 

Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 27–



11 
 
28 січня 2017 року). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація 

«Істина», 2017. С. 43–47. 

9. Саленко І.В. Доктринальні підходи до періодизації робочого часу. 

Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5 квітня 

2019 року). Харків: Юрайт, 2019. С. 297–300. 

. 



2 
 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП ......................................................................................................................... 3 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОЧОГО 
ЧАСУ ......................................................................................................................... 12 

1.1 Поняття робочого часу як економічної і правової категорії ....................... 12 

1.2 Державна політика регулювання тривалості робочого часу ....................... 30 

1.3 Cпіввідношення централізованого і локального регулювання робочого 
часу .......................................................................................................................... 44 

Висновки до розділу 1 .......................................................................................... 60 

 

РОЗДІЛ 2 ІСТОРИЧНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ............................................................... 66 

2.1 Еволюція розвитку інституту робочого часу в Україні ............................ 66 

2.2 Зарубіжний досвід правового регулювання робочого часу ................... 107 

Висновки до розділу 2 ........................................................................................ 131 

 

РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
ІНСТИТУТУ РОБОЧОГО ЧАСУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ................. 137 

3.1 Режими робочого часу та його види ............................................................ 137 

3.2 Правове регулювання надурочних робіт і робіт у нічний час ................... 158 

3.3 Договірне забезпечення правового регулювання робочого часу .............. 174 

Висновки до розділу 3 ........................................................................................ 182 

ВИСНОВКИ ........................................................................................................... 186 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .......................................................... 194 

ДОДАТОК 1 ............................................................................................................ 214 

ДОДАТОК 2 ............................................................................................................ 216 

 

 

  



3 
 

ВСТУП 

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 
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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 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 
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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; 

 розкрити та охарактеризувати еволюцію і становлення робочого часу в 

Україні; 

 виокремити режими робочого часу та його види; 
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 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 
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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: 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: 
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– 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 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; 
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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: 
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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 

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 
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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 226 сторінок. Список 

використаних джерел складається із 211 найменувань і займає 20 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОЧОГО 

ЧАСУ 

 

1.1 Поняття робочого часу як економічної і правової категорії 

Праця виступала основною умовою існування людини ще від часів сивої 

давнини. І на сьогоднішньому етапі розвитку наявність роботи, яка приносить 

очікувані економічні та фінансові результати, – атрибутивна характеристика 

забезпечення гідного рівня життя кожного, за винятком осіб, які здатності до 

праці не мають з тих чи інших причин (через вік, стан здоров’я тощо) і 

забезпечуються, зокрема, за рахунок соціального захисту, передбаченого 

законодавством України.  

Логічним буде вказати, що будь-яка праця триває в рамках певного 

часового проміжку, встановлення якого здійснюється, відштовхуючись від 

різних факторів: фізичних та психічних особливостей людини, економічних і 

соціальних чинників тощо. Іншими словами, такі відрізки часу відображають 

міру особистої участі людини, яка виконує певний об’єм роботи, бере участь у 

виробництві, та дозволяють сформувати й підтримувати нормальні, 

максимально здорові та безпечні умови для її виконання.  

У науковому просторі досі точиться дискусія щодо розкриття змісту 

робочого часу, виокремлення притаманних йому ознак. Така увага до 

досліджуваного поняття серед представників теорії, юристів-практиків, 

громадськості пояснюється тим, що саме від правильного управління трудовою 

активністю і часом відпочинку залежить ефективне виконання працівником 

своєї трудової функції [1, с. 126], що в подальшому впливає на рівень життя як 

окремої особи, так і на досягнення відповідного рівня добробуту у всьому 

суспільстві в конкретний момент у визначеному місці. Все це спричиняє 

нагальну потребу аналізу існуючих на сьогодні наукових напрацювань, на 

основі якого можливе формування власного авторського розуміння 

досліджуваного терміна, а також, що найбільш цінне, надання пропозицій 
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стосовно вдосконалення існуючого та перспективного трудового законодавства 

України. 

Слід почати з того, що категорія робочого часу має міжгалузевий 

характер, а отже, її видається доцільним розглядати під різними кутами. Так, 

застосовується вона у філософії, економіці, юриспруденції, соціології, культурі, 

психології та інших царинах знань. 

Філософський підхід трактує поняття робочого часу як буття праці, де 

людина є основною виробничою силою суспільства [2, с. 19]. 

На думку соціологів, робочий час – це необхідний суспільно-трудовий 

час, що слугує джерелом отримання матеріальних благ, є одним із елементів у 

структурі усього часу суспільства. Він ще складається із часу для задоволення 

різноманітних базових фізіологічних потреб (їжа, сон тощо) та позаробочого 

часу (аналогія часу відпочинку). Увесь наявний у кожної людини час доцільно 

розділити на індивідуально-вільний та суспільно необхідний [3, с. 142]. 

З точки зору психології, робочий час, як правило, розглядається у ракурсі 

організації найбільш ефективного управління персоналом, досконалого 

менеджменту, планування робочого часу тощо. 

У загальних енциклопедіях робочий час, у максимально абстрактному 

виді, найчастіше визначається як час або частина визначеного календарного 

періоду, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього 

трудового розпорядку, організації та умов трудового договору має виконувати 

трудові обов’язки [4, с. 399]. Тобто у загальному розумінні категорія робочого 

часу так чи інакше стосується трудового права. 

Варто загострити увагу і на тлумаченнях поняття «робочий час», які 

відображені у законодавствах зарубіжних країн. Визначення поняття «робочий 

час» в законодавстві країн Європи має спільні та відмінні риси. Так, в Іспанії 

дане поняття трактується як «час, що проводиться на робочому місці», у 

Франції – «ефективний робочий час» (тобто той, використання якого приносить 

певну користь), а в Бельгії – «час, коли персонал перебуває в розпорядженні 

роботодавця» [5, с. 19]. 
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Повертаючись назад, зазначимо, що для нашого дослідження особливо 

цінним буде розкриття даного поняття в економічному і юридичному 

розуміннях. 

Час – дуже своєрідний ресурс. Це пояснюється, передусім, тим, що його 

неможливо примножити, додати, нагромадити,купити, взяти в борг. Час можна 

тільки використовувати, а, що найважливіше, – використовувати найбільш 

раціонально. Відпрацьований працівниками час є основним та універсальним 

вимірником праці [6, с. 110]. 

Сучасний економічний словник визначає робочий час як час, що 

витрачається на виконання роботи, або час активного перебування на роботі, 

присвячений виконанню прямих службових обов’язків. Реально робочим часом 

вважається час, відзначений у табелі, тобто у документі урахування часу 

перебування на роботі [7, с. 351]. Відповідно, можна говорити про те, що 

робочий час як економічна категорія – це «кількісне існування праці» [8, с.103]. 

В економічному розумінні найбільш розповсюдженим є визначення 

поняття робочого часу із прив’язкою до двох елементів: до товару (або 

послуги), тобто того, на що направлена праця, і як результату, її основного 

продукту. Внутрішнім наповненням будь-якого товару є його вартість, що 

виражає витрачену на його виробництво працю; до суб’єкта-виконавця (їх 

групи)  певного об’єму роботи. Так, індивідуальний робочий час – це час, який 

окремому виробнику (робітнику, працівнику) необхідно для виготовлення 

товару. Суспільно необхідний робочий час – це час, потрібний для виробництва 

певної споживної вартості в наявних суспільно нормальних умовах 

виробництва і за середнього в цьому суспільстві рівня вмінь та інтенсивності 

праці. Він тяжіє до індивідуального на тих виробництвах де виготовляється 

базова кількість продукції, а отже, вартість товару змінюється в залежності від 

розвитку праці [9, с. 76]. 

Ще однією економічною категорією, яка безпосередньо пов’язана із 

працею, є її продуктивність, тобто об’єм продукції, виготовлений за одиницю 

часу, яка, в свою чергу, формує робочий час. Продуктивність праці, зокрема, 
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залежить і від співвідношення робочого часу і часу, протягом якого працівник 

вільний від виконання роботи та може відновлювати свою працездатність. 

У фаховій економічній літературі поряд із терміном «робочий час» 

нерідко використовується інший – «час праці». Логічним буде питання про їх 

співвідношення, адже у побутовому розумінні вони видаються якщо не 

синонімами, то дуже близькими за значенням словосполученнями. Так, 

порівняти у кількісному вираженні різні види праці видається можливим лише 

за допомогою категорії робочого часу, оскільки це універсальна міра кількості 

праці. Кількість праці можна визначити через дві величини: екстенсивність 

(тривалість) та інтенсивність (ступінь активності і результативності). Тому 

поняття «робочий час» і «час праці» не тотожні. Робочий час як економічна 

категорія відображає складний суперечливий зв’язок тривалості праці та її 

інтенсивності. Будь-які витрати робочого часу повинні мати економічну 

доцільність та обґрунтованість. 

Досить розгорнуто та деталізовано стосовно економічної природи 

категорії «робочий час» висловлюється К.Т. Кривенко, зазначаючи, що виміру 

праці у процесі трудової діяльності людини відводиться поважне місце. Одним 

із видів такого виміру є робочий час, що, у свою чергу, виступає базовою 

категорією трудових відносин. Саме в робочий час реалізується трудова 

діяльність людини, здійснюється процес виробництва. Найбільш 

розповсюдженою мірою робочого часу і праці є робочий день, тобто кількість 

годин протягом доби, впродовж яких працівником здійснюється праця на 

підприємстві, в установі, організації. Масштабом робочого дня є робоча година. 

У політичній економії час відіграє роль економічної категорії. Суспільством на 

кожному етапі свого розвитку встановлюється конкретна тривалість робочого 

дня, за допомогою якої вирішуються два полярні за змістом завдання: 

1) забезпечення протягом робочого дня найповніших затрат робочої сили, 

накопиченої під час відпочинку; 2) створення умов, за яких затрати робочої 

сили будуть такими, щоб не зашкодити здатності людини виконувати таку саму 
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кількість праці в наступні робочі дні. Після вирахування робочих годин із доби 

залишається період, який називається вільним часом [10]. 

Цікавим в аспекті економічної теорії є підхід до розуміння робочого часу 

як міри участі індивіда у складі робочої сили [9, с. 286]. На основі цього 

економісти виділяють похідні поняття, які, до речі, також використовуються і в 

юриспруденції: зайнятість, повна/неповна зайнятість тощо.  

Зазначене вище дає підстави стверджувати, що найбільш чітким 

визначенням робочого часу як економічної категорії, під яким розуміють частку 

індивідуальної участі працівника у суспільному виробництві, міру живої праці, 

тобто праці конкретної людини. Крім цього, заслуговує на підтримку 

твердження про те, що робочий час також складає період пасивного 

перебування на роботі, визначений у документі урахування часу перебування 

(без активної участі у виробництві).  

 Немає сумнівів щодо раціональності розкриття змісту робочого часу, у 

тому числі, через призму економіки, проте для науки трудового права таке 

визначення є досить поверховим та фрагментарним, адже не демонструє 

вичерпного переліку його атрибутивних характеристик за чинним 

законодавством України та з урахуванням умов ринку праці на сучасному етапі 

розвитку країни. 

Вперше визначення робочого часу було надано в Законі «Про тривалість і 

розподіл робочого часу в закладах фабрично-заводської промисловості» від 02 

червня 1897 року: «... Робочим часом або частиною робочих годин на добу для 

кожного робочого вважається той час, за якого згідно з договором  найму 

робітник зобов’язаний знаходитися в промисловому закладі і розпорядженні 

завідувача оним для виконання роботи». До речі, тривалість робочого часу на 

добу у ті часи складала 11,5 годин, а напередодні святкових днів скорочувалась 

до 10 [11, с. 143]. Ця дефініція була в майбутньому взята за основу, коли за 

часів більшовицького перевороту був прийнятий Декрет від 29 жовтня (11 

листопада) 1917 року «Про восьмигодинний робочий день», більшість із 

положень якого, навіть судячи із назви, стосувались питання робочого часу.  
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Але, як слушно зазначається М.З. Царюк, починаючи з 1922 року, 

законодавець відмовився від легального визначення робочого часу, його 

поняття вироблялося виключно наукою трудового права [12, с. 353]. 

Категорія робочого часу не здобула висвітлення на рівні закону і 

сьогодні. Більше того, існуючі норми законодавства, які у тій чи іншій мірі 

стосуються досліджуваної правової категорії, розпорошені по різних актах, 

велика частина із яких – спадок колишнього СРСР, що, без сумніву, абсолютно 

не відповідає реаліям сьогодення та потребує в майбутньому комплексного і 

всебічного вдосконалення. Досить слушною у даному контексті видається 

думка Н.М. Хуторян, яка стверджує, що відсутність цілісної системи трудового 

законодавства та численні «білі плями» у дослідженнях різних аспектів 

галузевих правових інститутів викликають необхідність реформування 

трудового законодавства [13, c. 202]. 

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 [14] як спеціальний 

Закон у досліджуваній сфері не містить визначення даного поняття, хоча  його 

легальне закріплення, без сумніву, внесло б ясність, одностайність у розуміння, 

що могло б позбавити нагальності досліджувати його зміст.  

Визначення поняття «робочий час» висвітлено у різних міжнародно-

правових актах, але їх подальший аналіз підтвердить те, що запропоновані 

дефініції не тотожні. Це вносить додаткову неоднозначність у розкриття змісту 

досліджуваної правової категорії. 

Так, у ст. 2 Конвенції МОП № 30 про регулювання робочого часу в 

торгівлі та установах [15] під робочим часом мається на увазі проміжок часу, 

протягом якого працівник перебуває в розпорядженні роботодавця, який ще не 

включає в себе час відпочинку, коли працівник не перебуває в розпорядженні 

роботодавця. Очевидним в акті є акцент на підпорядкованість працівника 

роботодавцю як на характерну ознаку робочого часу. Проте, на наш погляд, 

такий підхід не цілком виправданий. Працівник протягом робочого часу 

підпорядкований роботодавцю тільки у межах своєї трудової функції та 

внутрішнього трудового розпорядку. Словосполучення «перебуває в 
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розпорядженні роботодавця», використане у наведеному визначенні, за своїм 

змістом допускає вірогідність повного розпорядження з боку роботодавця 

особистістю працівника, що властивим було лише для часів рабовласницького 

ладу. В умовах сьогодення такий підхід неприпустимий. Відповідно, 

визначення робочого часу в поданій редакції не є прийнятним, оскільки містить 

в собі можливість спотворення вихідного сенсу поняття «робочий час» [16, 

с. 873]. 

Ст. 4 Конвенції МОП № 67 про тривалість робочого часу і часу 

відпочинку на дорожньому транспорті [17] робочий час визначається в якості 

періоду часу, протягом якого заінтересовані особи перебувають у 

розпорядженні роботодавця чи іншої особи, уповноваженої вимагати від них 

послуг, або у випадку, коли власники транспортних засобів та члени їх сімей 

зайняті виконанням за свій рахунок роботи, пов’язаної з перевізним дорожнім 

засобом, його пасажирами або вантажем, і містить: час, присвячений роботі, що 

виконується при пробігу перевізного засобу; час, витрачений для виконання 

допоміжної роботи; період простої присутності (чергування); проміжні періоди 

відпочинку або перерви у роботі, припустима тривалість яких встановлюється 

компетентним органом влади. Це трактування є досить змістовним, 

незважаючи на деяку громіздкість. Більше того, перерахунок тих періодів, які 

можуть зараховуватись до робочого часу, окрім власне виконання дорученої 

роботи, – досить прогресивне положення акта. Але у Конвенції відображається 

лише специфіка розкриття досліджуваного поняття щодо окремо взятої 

категорії працівників – працівників дорожнього транспорту. Воно не 

відображає загальних закономірних ознак поняття робочого часу, які 

притаманні йому незалежно від конкретної сфери виробництва, тому 

використовувати його в якості універсального було б некоректно [16, с. 873]. 

У статті 2 Конвенції МОП № 180 про тривалість робочого часу моряків і 

склад суднового екіпажу [18] визначається термін «робочий час» як час, 

протягом якого моряк зобов’язаний виконувати роботу в інтересах судна. Як 

бачимо, така дефініція досить лаконічна та чітка, що в цілому говорить про її 
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перевагу – доступність для розуміння. Проте відсутність деталей, які вказували 

б на характерні ознаки, дає можливість для не завжди коректного розуміння 

терміна. Крім цього, акцент на конкретній трудовій діяльності, аналогічно із 

попереднім варіантом, є недоліком, адже позбавляє її фундаментального 

характеру. 

Європейська соціальна хартія (переглянута) [19] і Директива 

Європейського Парламенту та Ради № 2003/88/ЄЕС «Про деякі аспекти 

організації робочого часу» від 04.11.2003 [20] визначають робочий час як 

«будь-який період, під час якого працівник працює, перебуваючи в 

розпорядженні роботодавця, і виконує свою діяльність або обов’язки 

відповідно до національного законодавства та/або практики». У цьому випадку 

зроблений акцент на обов’язку працівника виконувати свою трудову функцію 

згідно із законодавством та умовами договору як на базову характерну ознаку 

категорії «робочий час». Вважаємо такий підхід досить вдалим, оскільки 

обов’язок працівника виконувати свою трудову функцію дійсно є однією з 

основних характеристик робочого часу. Проте приведене визначення 

недостатньо досконале, оскільки воно залишає без уваги той факт, що й інші 

періоди можуть включатись у робочий час, коли працівник фактично не 

виконує свою роботу. 

Як зазначалося раніше, поняття «робочий час» на рівні законів України не 

визначено. Його трактування зустрічається лише у поодиноких підзаконних 

нормативно-правових актах України, у яких, до речі, також досягнуто єдності у 

його розумінні не було. 

Наприклад, у п. 1.5 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв 

колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства 

транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 № 340 [21], робочий час 

визначається як час, протягом якого водій зобов’язаний виконувати роботу, 

визначену трудовим договором і правилами внутрішнього трудового 

розпорядку. Дане визначення, на нашу думку, досить фрагментарно описує 
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досліджувану правову категорію, розкриваючи лише окремо взяті її характерні 

ознаки. 

У листі Мінсоцполітики України «Про режим роботи, тривалість 

робочого часу і відпочинку» від 22.06.2007 № 199/13/116-07 [22] під робочим 

часом мається на увазі час, протягом якого працівник повинен виконувати 

обов’язки за трудовим договором. 

Проаналізувавши текст актів, можемо стверджувати про їх певну 

недосконалість, оскільки у них також не зазначається про можливість 

включення до робочого часу періодів, протягом яких фактично робота не 

виконується (простой простій,оплачувані перерви, надурочні роботи, протягом 

яких працівник може бути залучений до робіт, не пов’язаних з його 

обов’язками за трудовим договором, – ліквідація наслідків аварії, стихійного 

лиха тощо). 

Враховуючи ключове значення терміна «робочий час» для науки 

трудового права, описана вище ситуація із законодавством щодо визначення 

змісту досліджуваного поняття вплинула на неабиякий інтерес з боку 

теоретиків стосовно розкриття її правової природи, що знайшло вираження в 

значній кількості дефініцій, запропонованих вченими у різні періоди. 

Більше того, відсутність дефініції зазначеної категорії у чинному 

законодавстві призводить до певних труднощів при встановленні складу 

робочого часу, нормуванні і, як наслідок, призводить до труднощів при 

організації оплати праці [23, с. 84]. 

Дослідження поняття «робочий час» почало викликати інтерес у наукових 

колах ще за радянських часів, коли наука трудового права лише починала 

зароджуватись.  

На думку А.Е. Пашерстника, робочий час – це час, протягом якого 

працівник за законом зобов’язаний виконувати доручену йому роботу [24, 

с. 55]. Таке трактування може мати місце, але використання його в сучасний 

період видається не досить вдалим, адже воно не розкриває усіх ознак 

досліджуваного поняття.  
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З точки зору О.В. Пайкова, робочим часом є час, протягом якого робітник 

або службовець відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку 

повинен перебувати на підприємстві (установі, організації) [25, с. 260-261]. 

Оригінальність даної точки зору полягає у тому, що вчений один із небагатьох 

відмовляється від використання такої ознаки як «виконання трудової функції 

(дорученого завдання, роботи тощо) як обов’язкової, що, до речі, як не дивно, 

не позбавлено раціональності, адже існують випадки, коли навіть час, за якого 

працівником не виконується безпосередньо трудова функція, включається до 

робочого (наприклад, це стосується короткочасних перерв для задоволення 

фізіологічних потреб або тих, які відповідно до трудового законодавства 

зараховуються до робочого часу: для обігріву, для годування дитини тощо)».  

Схоже за змістом визначення робочого часу відображене у сучасному 

трудовому законодавстві Польщі. Відповідно до частини 1 ст. 128 Трудового 

кодексу Польщі робочий час – це час, протягом якого працівник залишається в 

розпорядженні роботодавця на робочому місці або в іншому місці, вказаному 

для виконання роботи [26, с. 141]. Як бачимо, особливість даного визначення у 

тому, що тут також відсутня стандартна прив’язка до трудової функції 

працівника й належного виконання цієї функції. 

Р.З. Лівшиць розкриває зміст робочого часу, пропонуючи розуміти його 

як час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового 

розпорядку установи (графіків) або, як виняток, внаслідок особливих обставин 

(виклик на роботу поза графіком, через виробничу необхідність тощо) повинен 

знаходитися на відведеному для нього робочому місці та виконувати трудові 

обов’язки [27, с. 217]. 

Н.Г. Александров робочий час трактує як просто календарний період [25, 

с. 297-298]. Пізніше вчений пропонує більш широке поняття, вказуючи, що це 

не тільки норма тривалості праці, встановлена на основі закону або на його 

підставі, а й обов’язок, виконання якого регулюється переважно правилами 

внутрішнього трудового розпорядку [25, с. 295]. 
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Л.Я. Островський у своєму визначенні вказує ще й на те, що до трудового 

часу можуть включатися, як виняток, особливі обставини, коли працівник 

змушений прибути на роботу (виклик поза графіком, з виробничої необхідності 

тощо), повинен знаходитись на робочому місці і виконувати трудову функцію 

[28, с. 217].  

Отже, узагальнено робочим часом на даному етапі історичного розвитку 

визнавався вираз в одиницях часу міри праці, обов’язкової до виконання 

громадянами держави в силу конституційного всезагального обов’язку 

працювати [29, с. 111]. 

У більш пізніх працях теоретиків трудового права визначення робочого 

часу набули деталізації, а отже, ніяким чином не нівелюючи цінність 

фундаментальних визначень, можна вказати на їх значнішу актуальність та 

корисність для формування дефініції досліджуваної категорії в умовах ринкової 

економіки, реформування трудового законодавства. 

Н.Б. Болотіна зауважує, що робочий час у трудовому праві може бути 

неповним. Так, вчена говорить про те, що неповним робочим часом є 

встановлена угодою сторін тривалість робочого часу у межах звичайної його 

тривалості, протягом якої працівником повинні виконуватись його трудові 

обов’язки [30, с. 333]. 

С.М. Прилипко і О.М. Ярошенко справедливо зазначають, що аналіз 

трудового законодавства дає підстави говорити, що у чинному трудовому 

законодавстві термін «робочий час» використовується в різних значеннях: а) як 

норма тривалості робочого часу працівників; б) як час, протягом якого 

працівник згідно з розпорядком робочого дня, графіком змінності повинен 

перебувати на своєму або іншому вказаному йому робочому місці й виконувати 

трудові обов’язки; в) як фактично відпрацьований робочий час, який підлягає 

обліку в табелі обліку робочого часу та в інших документах [31, с. 406]. Саме 

на третій варіант вживання такого терміна вчені звертають увагу одними серед 

перших. 
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Максимально розгорнутим, на нашу думку, є визначення, запропоноване 

О.М. Ярошенком та Б.В. Вапнярчуком, згідно з яким робочий час – це 

визначений законодавчими, підзаконними та локальними нормативно-

правовими актами, а також угодою сторін трудових правовідносин календарний 

період часу, впродовж якого одна сторона – працівник – відповідно до правил 

внутрішнього трудового розпорядку зобов’язується перебувати на своєму 

робочому місці, виконуючи при цьому свої трудові функції, а інша – 

роботодавець – забезпечувати працівника необхідними умовами та засобами 

праці відповідно до чинного законодавства та домовленостей сторін [1, с. 127]. 

Проте, на наш погляд, воно я дещо спірним. По-перше, автори зазначають, що 

робочий час визначається законодавчими, підзаконними нормативно-

правовими актами, що, на наше переконання, є цілим і частиною. У чому ж тоді 

полягає доцільність такої диференціації? По-друге, визначення робочого часу 

виключно як календарного періоду також викликає сумніви, адже на практиці 

робочий час може підраховуватись за допомогою нестандартних одиниць 

виміру: туру, рейсу, сезону тощо. По-третє, окрім власне працівника, суб’єктом 

може бути особа, подібна до найманого працівника або самозайнята особа. 

Крім цього, визначення поняття робочого часу за допомогою часткового 

використання законодавчої дефініції трудового договору може призвести до 

зайвого нагромадження нормативно-правового матеріалу через дублювання 

(відповідно до ст. 21 КЗпП трудовий договір – це угода між працівником і 

власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним 

органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати 

роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому 

розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений 

ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну 

плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, 

передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою 

сторін). 
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 Д.А. Скоромним на основі запропонованих у сучасні спеціальній 

літературі визначень пропонуються такі ознаки робочого часу: 1) наявність 

фізичних параметрів, зокрема тривалості; 2) зв’язок із діяльністю людини, 

тобто використання цього проміжку часу, спрямовано на досягнення певного 

корисного результату (наприклад, виготовлення конкретного продукту, 

розвиток наукового знання, навчання інших людей тощо); 3) визначення його 

не довільно, а на основі правових підстав; 4) зв’язок із знаходженням 

працівника на конкретному робочому місці, яке визначається відповідним 

чином; 5) вплив на безліч елементів соціального статусу працівника [32, с. 3]. 

Цікавим є зауваження В.С. Козлова щодо того, що в основу визначення 

робочого часу нераціонально покладати думку про те, що робочий час – це 

період праці, який повинен бути оплачений [33, с. 13], на що, до речі, не звертає 

увагу жоден із науковців у запропонованих ними тлумаченнях. Розвиваючи 

позицію вченого, вважаємо її абсолютно цінною, особливо в сучасних реаліях, 

де оплатність як атрибутивна характеристика праці дещо втрачає свої позиції, 

наприклад, через розповсюдження волонтерського руху, виконання роботи чи 

надання послуг на добровільних засадах. 

Нерідко в повсякденному житті, засобах масової інформації тощо поняття 

«робочий час» підмінюють іншим – «робочий день», але вони не є тотожними. 

Таким чином, норму робочого часу можна визначити кількістю робочих днів 

або робочих тижнів. Робочий тиждень – це встановлена законом чи на його 

підставі тривалість робочого часу в межах календарного тижня. На практиці 

застосовується два види робочого тижня: п’ятиденний або шестиденний. 

Робочий день – це тривалість роботи працівника протягом доби відповідно до 

графіка чи розпорядку роботи [34, с. 270].  

На думку Л.П. Грузінової та В.Г. Короткіна, робочий день є тривалістю 

робочого часу для конкретного працівника (чи групи працівників) у годинах і 

хвилинах протягом доби [35, с. 3-4.]  

Таким чином, не викликає сумніву той факт, що дані правові категорії 

співвідносяться як ціле і частина. 
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Ще одним неоднозначним моментом для встановлення тривалості 

робочого часу є визначення статусу чергувань. Наразі незрозуміло, чи 

включаються дані періоди до робочого часу?  

Так, чергуванням вважається знаходження працівника за розпорядженням 

роботодавця до або після робочого дня або взагалі у неробочі дні як 

відповідального за порядок або інші завдання з метою недопущення перебоїв у 

роботі, вирішення нагальних справ, що можуть виникнути у неробочий час або 

для забезпечення обміну інформацією. Як правило, під час чергувань особою 

виконуються не звичні для неї трудові обов’язки [36]. До цього можна додати, 

що здійснюються вони поза межами основної частини робочого часу за 

завчасно складеним планом (графіком) [37, с. 206]. Отже, на нашу думку, такі 

періоди необхідно також включити до робочого часу. 

У процесі дослідження цієї фундаментальної правової категорії у 

трудовому праві України не можна залишити без уваги сучасне перспективне 

законодавство.  

Так, у ст. 130  проєкту Трудового кодексу України № 1658 (доопрац.) [38] 

під робочим часом пропонується розуміти час, протягом якого працівник 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку і умов трудового 

договору повинен виконувати трудові обов’язки. Згідно з трудовим 

законодавством до робочого часу можуть включатися інші періоди часу.  

Проте, на нашу думку, така дефініція є дещо обмеженою, адже не може 

застосовуватись, наприклад, до працівників, подібних до найманих (творчі 

працівники, самозайняті особи: адвокати, нотаріуси, приватні підприємці, 

члени селянських фермерських господарств тощо). Дані особи, хоча й не 

виступають за своїм статусом найманими працівниками, працюють на умовах 

трудового договору. То невже період роботи, протягом якого вони виконують 

свою трудову функцію, не може вважатися робочим часом? Очевидно, що таке 

твердження хибне.  

Крім цього, враховуючи те, що із теорії трудового права нам відомо, що 

працівник повинен виконувати трудову функцію самостійно, перекладати її на 
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іншу особу (як, наприклад, за цивільно-правовим договором), як правило, 

забороняється, доцільно зробити акцент у визначенні на «своїй» трудовій 

функції.  

Також необхідно зауважити, що така праця виконується не лише 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, умов трудового 

договору (індивідуального та колективного), а й до норм чинного трудового 

законодавства, адже, наприклад, положення щодо скороченої тривалості 

робочого часу закріплюються на рівні законодавства (законів, підзаконних 

нормативно-правових актів), про що детальніше буде зазначено у підрозділі 1.3.  

Крім цього, аналізуючи дефініції, запропоновані у спеціальній літературі, 

нами вказувалось на те, що до робочого часу можуть у якості винятку 

зараховуватись періоди, протягом яких особою не виконується трудова 

функція.  

Позитивно слід відмітити майбутню новелу законодавства стосовно того, 

що до складу робочого часу (частина 2 ст. 130) включається час виконання 

працівником трудових обов’язків, підготовчо-завершальний період (час 

отримання трудового завдання, матеріалів та інструментів, товарів, 

ознайомлення з технічною документацією, відповідно до якої має виконуватися 

робота, час підготовки і прибирання робочого місця, здавання готової продукції 

тощо), час перерв для внутрішньозмінного відпочинку, задоволення особистих 

потреб, обігрівання тощо. Особливості віднесення підготовчо-завершального 

періоду до робочого часу щодо окремих видів робіт встановлюються трудовим 

законодавством. 

Враховуючи зміст запропонованої у Проєкті норми, вважаємо, що більш 

вдало буде розширити визначення, додавши зауваження «і час знаходження на 

робочому місці в інших випадках». Зазначену думку розвиває у своєму 

дослідженні і М.З. Царюк, яка справедливо зазначає, що до таких випадків 

віднесено: простій – тимчасове зупинення роботи, спричинене відсутністю 

організаційних або технічних умов, необхідних для її виконання, 

невідворотною силою або іншими обставинами; перерви для приймання їжі 
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протягом робочого часу на тих роботах, де через умови виробництва перерву 

встановити не можна; технологічні перерви, обумовлені специфікою роботи, 

організації виробництва і праці; спеціальні перерви для обігрівання та 

відпочинку; короткотермінові перерви санітарно-гігієнічного призначення; 

перерви, які надаються жінкам для годування дитини, інші періоди [12, с. 353]. 

Отже, на підставі вищезазначеного пропонуємо розширити дефініцію, 

виклавши її у такій редакції: «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 вони 

працюють, мають виконувати трудову функцію, і час знаходження на робочому 

місці (або поза ним) в інших випадках, передбачених законодавством». 

Відповідно до частини 3 ст. 130 Проєкту колективним чи трудовим 

договором можуть визначатись окремі періоди, які включаються до складу 

робочого часу, зокрема мова йде про включення до складу робочого часу 

повністю або частково часу, протягом якого працівник знаходиться поза місцем 

виконання трудових обов’язків у режимі готовності стати до їх виконання. 

Розвиваючи цю думку, логічно поставити питання: «А чи можливо до 

робочого часу включати період, протягом якого особа добирається до місця 

виконання своєї трудової функції?»  

Подібний досвід має місце в зарубіжній практиці. Так, Європейський суд 

з прав людини ухвалив рішення, відповідно до якого час, який працівник 

витрачає на дорогу до роботи, зараховується до робочого часу. Поштовхом до 

цього стала резонансна в Іспанії справа, учасником якої була фірма «Тусо», що 

спеціалізувалася на встановленні систем сигналізації. Так, із початком 

економічної кризи в країні компанія закрила регіональні офіси, через що 

співробітники були змушені переміщатися по всій країні для того, щоб 

виконати замовлення. Судове рішення ж стосувалося усіх працівників, чия 

робота не потребує постійного перебування в офісі (електрики, монтажники, 

соціальні працівники, торгові представники та інші), оскільки нерідко їх 

робочий день починається і завершується в одному будинку [39]. 
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Враховуючи це, доцільним в перспективі було б перейняти зазначений 

досвід Іспанії й Україні. Зазначене можливо реалізувати шляхом доповнення 

часини 3 ст. 130 проєкту Трудового кодексу України положенням стосовно 

того, що час проїзду до місця виконання трудової функції включається до 

робочого часу працівників окремих професій відповідно до переліку, 

визначеного законодавством (із прийняттям відповідного підзаконного 

нормативного акта). 

Узагальнюючи, слід зазначити, що Трудовий кодекс – це нормативно-

правовий акт, яким будуть користуватися не тільки люди із юридичною 

освітою, а й люди, які не мають спеціальних знань у цій сфері, тому терміни, 

закріплені у ньому, повинні бути викладені чітко, однозначно, конкретно і 

максимально зрозуміло ,що допоможе спростити їх сприйняття, а отже,  вплине 

позитивно і на поцес реалізації права на працю громадянами. 

Проаналізувавши досить чисельний масив дефініцій, запропонованих 

вченими, визначивши їх вдалі та спірні моменти, вбачається доцільним навести 

характерні риси робочого часу як правової та економічної категорії, розкривши 

їх зміст: 

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.  

Не можна не зазначити також, що робочий час у спеціальній літературі 

диференціюється на основний та неосновний. Це, на нашу думку, внесе деяку 

ясність у процес визначення періодів, які включаються до робочого часу. Так, 

основним є встановлений законом або трудовим договором робочий час, який 

безумовно повинен відпрацювати працівник. До цього виду робочого часу 
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належать: нормальний, скорочений та неповний робочий час. Неосновний, 

відповідно, складають надурочні роботи, робота у вихідні, святкові та неробочі 

дні [40, с. 3] та інші періоди, які відповідно до законодавства включаються до 

робочого часу.  

Робочий час як категорію трудового права найбільш вдало, на нашу 

думку, визначати як час, протягом якого найманий працівник відповідно до 

правил внутрішнього трудового розпорядку, умов трудового договору, або з 

інших законних підстав, на основі яких вони працюють, мають виконувати 

трудову функцію, і час знаходження на робочому місці (або поза ним) в інших 

випадках, передбачених законодавством. 

Під робочим часом також можливо розуміти окремий самостійний 

інститут трудового права – сукупність правових норм, у яких визначається 

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 стосуються окресленого кола сфер у рамках робочого часу, містяться 

у нормативно-правових актах різної юридичної сили – від Конституції України 

до підзаконних нормативно-правових актів, нормативно-правових договорів.  

Крім того, робочий час є однією із істотних умов трудового договору. 

Також під робочим часом доцільно розуміти процес виконання трудової 

функції працівником та знаходження його на робочому місці.  

Отже, робочий час – одна із ключових категорій у науці трудового права і 

у трудовому праві як галузі. Встановлення робочого часу дозволяє визначити ті 

межі, в яких працівник повинен перебувати на своєму робочому місці і, як 

правило, виконувати трудову функцію.  

В економічному аспекті, від того, який проміжок часу буде працівник 

виконувати свою роботу, як співвідноситиметься його робочий час і час 

відпочинку, напряму буде залежати ефективність і результативність його 
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роботи та функціонування всього виробництва, а також кількість вільного часу 

для відновлення сил, задоволення соціальних, культурних та інших потреб. 

 

1.2 Державна політика регулювання тривалості робочого часу 

Політика є невід’ємною сферою діяльності суспільства та держави. Її 

ефективність безпосередньо вливає на успішність країни, добробут, достаток та 

благополуччя суспільства і, відповідно, на гідне життя кожної людини. Сучасна 

українська державна політика виникає, розвивається та впроваджується в 

надзвичайно складних внутрішніх і зовнішніх економічних та соціально-

політичних умовах. Але, незважаючи на це, відбувається інтенсивний процес 

становлення нової європейської її моделі, що сприятиме побудові сучасної 

європейської країни [41, с. 5].  

Як було доведено у попередньому підрозділі, кожний різновид діяльності 

людини можна обмежити певними рамками часового простору і 

охарактеризувати засобом встановлення часового критерію.  

Відомим економістом Д. Рікардо свого часу зазначалося, що істинна 

заможність будь-якої нації криється у вмінні за найменший робочий час 

створити якомога масштабніший достаток, матеріальне багатство. Іншими 

словами, дійсне багатство народу – час, який став вільним від процесу 

матеріального виробництва, а отже, той, який людиною без обмежень може 

використовуватись на свій розсуд: для навчання, розвитку здібностей, 

самовдосконалення, особистої діяльності, споживання продуктів різного роду – 

від харчування до інформації тощо [42, с. 111].  

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, на наше глибоке переконання, повинна лежати в 

основі розвитку політики у сфері регулювання тривалості робочого часу кожної 

сучасної держави.  
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Так, наприклад, у провідних європейських країнах – Франції, Данії, 

Німеччині, Ірландії – максимальна кількість робочих годин протягом тижня 

встановлюється в діапазоні від 35 до 38 [1, с. 126]. У Фінляндії закріплена 

норма, відповідно до якої її населення повинно працювати не менше 32 годин, 

але не більше 40 годин. У Нідерландах тривалість робочого тижня найкоротша 

– всього 27 годин. З огляду на це, підприємства, установи, організації в 

Голландії частіше за все переходять на чотириденний робочий тиждень, а 

середній робочий день її жителів не перевищує 7 годин 30 хвилин.  

В Україні максимальна тривалість робочого часу протягом тижня більша 

у порівнянні із нормами, встановленими у багатьох країнах Європи, що, 

відштовхуючись від ідеї, взятої в якості прологу до дослідження, може 

вказувати лише на те, що політика у сфері праці на теперішньому етапі 

розвитку України ще може і повинна вдосконалюватись. 

Видатний теоретик трудового права О.І. Процевський зазначав, що саме 

робочий час має бути  вирішальним фактором, що встановлює міру праці. А 

межа робочого часу коливається між фізичними та соціальними межами [43, 

с. 4]. Дійсно, саме соціальні межі є відображенням змісту державної політики у 

досліджуваній сфері, що виражається у встановленні максимальної тривалості 

робочого часу протягом певного календарного періоду, механізмів його 

розподілу в рамках доби, тижня з метою створення найбільш сприятливих умов 

для відпочинку, відновлення після робочого дня, задоволення інших потреб 

працівником. 

Як відомо, через політику реалізуються функції держави. Непродумана 

політика може зруйнувати як нормальні соціальні цінності, так й інститути [44, 

с. 23].  

Основні засади державної політики, які спрямовані, в першу чергу, на 

гарантування безпеки особи, а також суспільства й держави, на захист 

національних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз у всіх сферах 

життєдіяльності, закріплені у Законі України «Про основи національної безпеки 

України» [45]. Об’єктами національної безпеки є: а) людина і громадянин – їх 
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конституційні права і свободи; б) суспільство – його духовні, морально-етичні, 

культурні, історичні, інтелектуальні й матеріальні цінності, інформаційне й 

навколишнє природне середовище та природні ресурси; в) держава – її 

конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність.  

Стосовно основних напрямків державної політики з питань національної 

безпеки України в соціальній і гуманітарній сферах, то тут слід зазначити , що 

вони охоплюють такі соціальні спектри життєдіяльності, як істотне посилення 

соціального складника економічної політики, реальне підвищення життєвого 

рівня населення, передусім, на основі піднесення вартості оплати праці, 

своєчасної виплати заробітної плати й гарантованих законом соціальних 

виплат, посилення цільової спрямованості матеріальної підтримки, зниження 

рівня безробіття, створення умов для подолання бідності й надмірного 

майнового розшарування в суспільстві, збереження і зміцнення демографічного 

й трудоресурсного потенціалу країни, подолання кризових демографічних 

процесів, створення ефективної системи соціального захисту людини, охорони 

й відновлення її фізичного та духовного здоров’я, ліквідації алкоголізму, 

наркоманії та інших негативних явищ, ліквідація бездоглядності, 

безпритульності і бродяжництва серед дітей і підлітків [46, с. 76]. 

Говорячи про державну політику в галузі праці, слід наголосити на тому, 

що вони визначаються основними законодавчими актами в країні, насамперед, 

Конституцією України, яка спрямована на забезпечення  належних, безпечних і 

здорових умов праці, а також запобігання нещасним випадкам на виробництві 

та професійним захворюванням працівників. 

До основних пріоритетів соціальної політики України у сфері праці 

належать: а) удосконалення трудового законодавства; б) покращення системи 

моніторингу і прогнозування ситуації на ринку праці; в) забезпечення 

збалансованості професійної освіти й попиту на робочу силу; г) стимулювання 

економічної активності населення; ґ) широка інформаційно-роз’яснювальна 

робота серед населення щодо трудових прав, способів їх захисту й переваг 

легальної зайнятості; д) створення гарантійного Фонду для забезпечення 
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захисту грошових вимог працівників у разі банкрутства роботодавця; 

е) розвиток кадрового потенціалу; є) підвищення якості робочих місць; 

ж) розроблення механізмів реалізації міжнародних договорів про взаємне 

працевлаштування та соціальний захист трудящих-мігрантів, однією із сторін 

яких є Україна; з) запровадження дієвих механізмів легалізації доходів 

громадян, які працюють за кордоном; и) поліпшення ефективності нагляду і 

контролю за дотриманням трудового законодавства [47, с. 54]. 

Особлива потреба у дослідженні політики регулювання тривалості 

робочого часу, розкриття її змісту та особливостей, а отже, і формування тим 

самим інноваційного наукового підходу до опрацювання теоретичної та 

практичної проблематики робочого часу слугуватиме позитивним змінам в 

процесі демократизації суспільства та гуманізації політики, підвищення іміджу 

й авторитету працівника як суб’єкта трудового права та правовідносин [1, 

с. 126]. Особливої цінності результати дослідження набудуть при умові 

врахування тих тенденцій, які властиві для галузі праці на сучасному етапі її 

розвитку: технологічного оновлення методів та засобів виробництва, розвитку 

специфічних форм організації праці, зростання інформатизації на основі 

використання досягнень науково-технічного прогресу, який триває і наразі. 

Важливим аспектом соціальної політики держави є чітка регламентація 

робочого часу і часу відпочинку, закріплення мінімальних стандартів у цих 

сферах [5, с. 19]. 

Статтею 50 Кодексу законів про працю України встановлено, що 

нормальна тривалість робочого часу працівника не може перевищувати 40 

годин на тиждень.  

До речі, законодавством України не передбачено умови щодо 

відпрацювання норми робочого часу за будь-який інший, відмінний від 

тижневого, період роботи. 

Проте є категорії працівників, для яких максимальна тривалість робочого 

часу протягом тижня складає не 40 годин, як це передбачено загальним 

правилом, а менше.  
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Так, відповідно до статті 51 Кодексу законів про працю України 

скорочена тривалість робочого часу встановлюється: 

1) для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для 

осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в 

період канікул) – 24 години на тиждень. 

При цьому доцільно наголосити на тому, що тривалість робочого часу 

учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не 

може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, 

передбаченої для осіб відповідного віку; 

2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, – 

не більш як 36 годин на тиждень (перелік виробництв, цехів, професій і посад з 

шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість 

робочого часу, затверджений постановою Держкомпраці СРСР, Президії 

ВЦРПС від 25.10.74 № 298 / П-22 (ред. від 29.05.91) «Про затвердження списків 

виробництв, цехів, професій і посаду з шкідливими умови праці, робота в яких 

дає право на додаткову відпустку і скорочений робочий день»). 

Не слід оминати і таку категорію, як учителі та лікарі, яким 

законодавством також встановлюється скорочена тривалість робочого часу. 

Скорочена тривалість робочого часу може бути застосована до жінок, які 

мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю. Вона 

встановлюється та впроваджується  за рахунок власних коштів підприємств і  

організацій. 

Таке законодавче обмеження максимальної тривалості робочого часу – 

невід’ємна гарантія реалізації конституційного права на відпочинок. Так, у 

ст. 45 Основного Закону закріплене положення про те, що кожен, хто працює, 

має право на відпочинок, яке забезпечується наданням днів щотижневого 

відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням 

скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої 

тривалості роботи у нічний час. Максимальна тривалість робочого часу, 

мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні 



35 
 
та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються 

законом. 

Відповідно до ст. 51 Кодексу законів про працю для працівників  

встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями. При 

такому розподілі робочих днів протягом тижня тривалість щоденної роботи 

(зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або 

графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за 

погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником) підприємства, установи, організації. При 

цьому обов’язковим є додержання установленої законодавством тривалості 

робочого тижня. 

Впровадження шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем 

можливе на тих підприємствах, в установах, організаціях, де за специфікою 

діяльності та характером виробництва й умовами праці робота за п’ятиденним 

робочим тижнем є недоцільною. Таким чином, шляхом розрахунку не важко 

визначити, що при шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи 

не може перевищувати 7 годин при нормі 40 годин, 6 годин при нормі 36 годин 

і 4 годин при нормі 24 години на тиждень. 

Вирішення питання про встановлення п’ятиденного або шестиденного 

робочого тижня віднесено до компетенції власника, який повинен приймати 

рішення спільно з виборним органом первинної профспілкової організації, 

враховуючи специфіку роботи, з урахуванням думки трудового колективу і за 

погодженням з сільською, селищною, міською радою. 

Кодексом також передбачається скорочення тривалості роботи 

напередодні святкових, неробочих і вихідних днів. Так, відповіно до ст. 53 акта 

напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників, крім 

деяких їх категорій, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і 

при шестиденному робочому тижні. Напередодні вихідних днів тривалість 

роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин. 



36 
 

 Відповідно до ст. 54 КЗпП відмінною є тривалість роботи для 

працівників, робота яких передбачає виконання її у нічний час. Так, при роботі 

в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну 

годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачене 

скорочення робочого часу. 

За своєю природою тривалість нічної роботи зрівнюється з денною тоді, 

коли це зумовлено умовами виробництва. Зазвичай  це стосується виробництв, 

які функціонують на безперервній основі, а також робіт при шестиденному 

робочому тижні з одним вихідним днем. 

При цьому слід наголосити, що  нічним вважається час з 10 години 

вечора до 6 години ранку. 

Таким чином, можна стверджувати, що при роботі у нічний час 

відбувається скорочення лише тривалості зміни, а тижнева норма годин 

робочого часу не зменшується. При цьому графіки змінності  повині містити 40 

робочих годин на тиждень.  

Необхідно сказати, що чинне українське законодавство у сфері 

регулювання тривалості робочого часу формувалось переважно ще за 

радянських часів (Кодекс законів про працю вступив у дію з 1972 року). 

Очевидно, що окремі його норми і положення є застарілими і не відповідають 

стратегічним напрямам політики у сфері праці на сучасному етапі. З огляду на 

це, з метою підвищення ефективності державного управління процесом праці 

населення, зокрема окремими питаннями робочого часу, необхідно, щоб 

правові норми щодо регламентації дій держави на ринку праці поєднували 

інвестиційну, кредитно-грошову, зовнішньоекономічну, податкову і бюджетну 

політику з політикою зайнятості і визначали відповідальність за недостатню 

ефективність прийнятих заходів [48, с. 45]. 

Україною здійснюються перші кроки на шляху вдосконалення 

законодавства. В першу чергу, це стосується розробки нового Трудового 

кодексу. Не можна оминути норми стосовно тривалості робочого часу, які 
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містяться у проєкті Трудового кодексу України, адже за змістом вони 

відрізняються від чинних.  

Статтею 133 Проєкту закріплено, що нормальна тривалість робочого часу 

становить 40 годин на тиждень. Слід звернути увагу, що словосполучення «не 

може перевищувати 40 годин», яке міститься у діючому законодавстві, не 

вживається. Очевидно, що формулювання відповідної норми у ч. 1 ст. 50 КЗпП 

є більш прийнятним, враховуючи те, що закріплюється можливість зменшення 

тижневої норми робочого часу. З огляду на зазначене, пропонуємо частину 1 ст. 

131 Трудового кодексу (проєкту) викласти у такій редакції: «Нормальна 

тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень». 

У ч. 3 ст. 141 Проєкту зазначено, що тривалість щоденної роботи в межах 

робочого тижня, як правило, має бути однаковою. Колективним договором 

може бути продовжена тривалість щоденної роботи, але не більш як до 12 

годин, за умови дотримання установленої тривалості робочого часу, визначеної 

законом. Стосовно 12-годинного робочого дня у літературі зустрічається багато 

критики, про що мова йтиме згодом. 

Слушними стосовно даного положення ст. 141 є зауваження М.З. Царюк, 

яка зазначає, що розробниками законопроєкту не враховано було той факт, що в 

установах, які фінансуються з бюджетів чи інших зовнішніх джерел, менша 

норма тривалості робочого часу взагалі не може встановлюватися. В таких 

установах неможливо дотриматися гарантії, встановленої ч. 2 ст. 133, 

відповідно до якої зменшення тривалості тижневої норми робочого часу не 

тягне за собою будь-якого зменшення розміру оплати праці. Зменшення 

тижневої норми робочого часу можливо тільки на підприємствах і в 

організаціях, які працюють на умовах госпрозрахунку і які за рахунок власних 

коштів можуть виплачувати повну тарифну ставку (денну), повний посадовий 

оклад (що не виключає одержання ними дотацій з бюджетів чи інших зовнішніх 

джерел) [12, с. 355]. 

Стаття 134 Проєкту закріплює норми щодо скороченої тривалості 

робочого часу, регулюючи дані відносини дещо детальніше, ніж чинне 
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законодавство. Позитивною є вказівка на те, що тривалість робочого часу учнів, 

які працюють у вільний від навчання час, не може перевищувати 12 годин на 

тиждень для осіб віком до 16 років і 18 годин на тиждень –  для осіб віком від 

16 до 18 років. Оплата праці учнів здійснюється пропорційно до 

відпрацьованого часу (частина 4 статті). 

Щодо тривалості роботи напередодні державних і релігійних свят, то у 

ст. 136 Проєкту, на відміну від аналогічної статті чинного Кодексу, 

зазначається, що на безперервно діючих підприємствах, на окремих видах 

робіт, де з технологічних та інших причин неможливе зменшення тривалості 

робочого часу в передсвятковий день і цей час не входить до підсумованого 

обліку робочого часу, виконання роботи в такий день понад встановлену 

тривалість робочого часу компенсується наданням працівникові додаткового 

часу відпочинку або за згодою працівника – оплатою за нормами, 

передбаченими для надурочних робіт. 

Слід звернути увагу на те, що вказана норма поширюється лише на 

державні і релігійні свята. Неробочих і вихідних днів вона не стосується. 

Питання тривалості робочого часу у нічний час у проєкті Трудового 

кодексу (ст. 137) також розкривається ширше у порівнянні із діючими нормами. 

Так, нічним вважається час з двадцять другої до шостої години. Працівники, які 

працюють у нічний час не менше трьох годин щоденного робочого часу та не 

менше четвертої частини річної норми робочого часу, вважаються нічними 

працівниками. У разі восьмигодинної тривалості робочого часу, в нічний час 

встановлена тривалість робочого часу скорочується на одну годину. Якщо 

тривалість роботи є меншою, ніж вісім годин, тривалість робочого часу в 

нічний час скорочується пропорційно. Ці правила не поширюються на 

працівників, для яких встановлено скорочений робочий час, на працівників, які 

працюють на безперервно діючих підприємствах та під час виконання окремих 

видів робіт, де неможливе зменшення тривалості робочого часу, на працівників, 
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з якими укладено трудовий договір про роботу в нічний час, якщо інше не 

передбачено колективним договором. 

Державну політику у сфері праці в цілому, зокрема і регулювання 

тривалості робочого часу, реалізує 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  

Правовий статус профільного міністерства закріплюється у постанові 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство 

соціальної політики України» від 17.06.2015 № 423 [49]. Відповідно до п. 3 акта 

до основних завдань Міністерства належать наступні:  

1) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 

праці та соціальної політики, зайнятості населення і трудової міграції, трудових 

відносин тощо;  

2) здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог 

законодавства про працю, зайнятість населення тощо.  

Міністерство соціальної політики відповідно до покладених нього 

завдань: 

– узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать 

до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих 

актів тощо;  

– аналізує стан ринку праці, готує пропозиції щодо регулювання ринку 

праці та зайнятості населення; 

– розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо 

зайнятості населення, у тому числі надання громадянам додаткових гарантій у 

сприянні працевлаштуванню, попиту та пропонування робочої сили на ринку 

праці, соціального захисту від безробіття, професійного навчання, регулювання 

трудової міграції громадян України тощо.  

Важливим напрямком діяльності Міністерства, з огляду на предмет 

нашого дослідження, є розроблення та внесення у встановленому порядку 
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пропозицій стосовно визначення розміру мінімальної заробітної плати, 

робочого часу та часу відпочинку, умов оплати праці працівників підприємств, 

установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з Державного бюджету, 

грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького 

складу відповідно до закону, проведення моніторингу у сфері оплати та 

нормування праці (п.17 та п. 19 ч. 4 Положення).  

При Міністерстві соціальної політики України функціонують інші 

органи, до відання яких належать окремі напрямки політики регулювання 

тривалості робочого часу [50], а саме:  

1) Департамент заробітної плати та умов праці, який виконує такі функції:  

– розробляє проєкти законів та інших нормативно-правових актів, а також 

надає пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства з питань 

режимів праці, робочого часу та часу відпочинку, вдосконалення організації та 

нормування праці, кваліфікаційних характеристик професій працівників, 

класифікацій професій та посад, міжгалузевих норм праці; 

– проводить експертизу обґрунтованості пропозицій, поданих 

заінтересованими міністерствами або іншими центральними органами 

виконавчої влади щодо внесення змін до Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, 

професій, посад і показників, зайнятість на яких дає право на пенсію за віком на 

пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, 

зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із 

шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці,  

Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, 

робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, інших 

нормативно-правових актів, згідно з якими визначаються права працівників на 

пільги і компенсації за роботу із шкідливими умовами праці;  

– здійснює аналіз та забезпечує підготовку пропозицій щодо 

вдосконалення організації та нормування праці, міжгалузевих норм праці в 

межах компетенції Департаменту; 
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–  забезпечує проведення моніторингу у сфері оплати та організації праці, 

використання робочого часу, часу відпочинку, аналізує стан оплати праці, в 

тому числі погашення заборгованості із заробітної плати та забезпечення 

державного розміру мінімальної заробітної плати в галузях економіки тощо; 

2) Директорат норм та стандартів гідної праці;  

3) Директорат розвитку ринку праці та зайнятості. 

Зазначені підрозділи Міністерства займаються окремими питаннями у 

сфері реалізації державної політики, у тому числі питаннями тривалості 

робочого часу. 

Аналіз змісту функцій суб’єктів державного управління у сфері праці дає 

підстави стверджувати, що на сучасному етапі частина функцій державного 

управління у досліджуваній царині практично не виконується, а частина 

потребує вдосконалення. Тому систему органів державного управління у сфері 

праці слід звільнити від невластивих їй функцій на національному, 

регіональному та місцевому рівнях і водночас зорієнтувати її на надання 

населенню тих видів підтримки, потреба в яких виникла в процесі формування 

об’єктивних процесів розвитку ринку праці в умовах реформування 

національної економіки [48, с. 45]. 

Цікавими в аспекті дослідження державної політики у сфері регулювання 

тривалості робочого часу є методи такого регулювання.  

Так, у літературі запропоновані методи прямого та опосередкованого 

впливу на суспільні відносини [51, c. 205]. Прямий вплив державного 

регулювання полягає у прийнятті законодавчих актів, направлених на 

регулювання суспільних відносин у певній сфері, запровадженні державних 

програм тощо. 

Опосередковані методи політики в сфері регулювання тривалості 

робочого часу знаходять вираження в підтримці діяльності підприємств, 

установ, організацій з метою збільшення кількості робочих місць внаслідок 

зростання виробництва, оптимізації робочого процесу, забезпечення 
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оптимального співвідношення між робочим часом і часом відпочинку для 

підвищення ефективності та результативності праці тощо. 

Законодавчі норми, погляди науковців, розміркування та висловлювання 

щодо недоліків правового регулювання тривалості робочого часу у сучасний 

період розвитку України, на нашу думку, поступово підводили до досить 

логічного питання: «Все ж таки, яка тривалість робочого часу є оптимальною 

для українців?» 

Цікавою у деякому контексті є відповідь одного із найбагатших людей 

планети (магната із Мексики Карлоса Сліма) в порівняно недавньому інтерв’ю 

стосовно подібного запитання щодо найбільш прийнятної тривалості роботи 

для людини [52]. Так, на його думку, люди повинні працювати не більше 3 днів 

на тиждень. Однак при цьому робочий день має тривати 11 годин, а виходити 

на пенсію люди повинні в 70 років або навіть пізніше. Незважаючи на деяку 

практичність такого стану речей, зазначимо, що все ж вони є досить 

сумнівними, особливо це стосується такого пізнього пенсійного віку, а 

найбільше – для України, де середня тривалість життя одна із найменших у  

Європі. 

Насправді ж прихильників 4-денного робочого тижня вистачає, адже 

зручність такого режиму очевидна: у працівників з’являється більше 

можливостей і часу для догляду за дітьми, особами похилого віку; дозвілля; 

відпочинку; самоосвіти та іншого.  

У доповіді британського фонду New Economics Foundation саме 

скорочений робочий тиждень дозволить перервати замкнуте коло сучасного 

життя, коли всі живуть, щоб працювати, працюють, щоб заробляти, а 

заробляють, щоб споживати більше. Розвиваючи цю думку, зауважимо на 

великій кількості прихильників ідеї 21-годинного робочого тижня в світі 

(нагадаємо, що на сьогодні найменша тривалість серед європейський країн в 

Нідерландах – 27). На їх переконання, таке скорочення робочого тижня 

дозволить позитивно вплинути на широкий ряд соціально-економічних 
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проблем: надмірне споживання, безробіття, високий рівень викиду вуглецю і 

навіть нерівність між чоловіками і жінками в гендерних питаннях.  

 Питання тривалості робочого дня носить не лише правове, економічне, 

соціальне забарвлення. Воно становить науковий інтерес і для представників 

медицини. Державна політика України в галузі тривалості робочого часу 

відповідно до Конституції України, національного законодавства та 

міжнародної практики базується на засадах пріоритетності захисту життя і 

здоров’я людини відносно результатів виробничої діяльності. Заходи, 

спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов праці, повинні 

розвиватися гармонійно із зростанням обсягів виробництва продукції, а в ідеалі 

– дещо їх випереджати. Адже здоров’я та життя працівників – основна цінність 

нації [53, с. 116]. 

Але представники медицини переконані, що тенденція до збільшення 

тривалості робочого часу за рахунок неконтрольованих надурочних робіт, 

неправомірне залучення працівників до роботи у вихідні дні, навантаження 

таким об’ємом роботи, який змушує працівників, навіть не знаходячись на 

робочому місці, завершувати її виконання дистанційно, несуть пряму загрозу 

здоров’ю людей через, у першу чергу, перевтомлення, яке і призводить до 

професійного вигорання та широкої низки інших негативних наслідків. 

Так, наприклад, засновник російської школи фізіологів Іван Сєченов 

вперше акцентував увагу на тому, що найбільш розумне співвідношення в 

циклі «робота-відпочинок» природою закладене в роботі серця людини. Як 

правильно підкреслює Ю.І. Кундієв, тривалість систоли і діастоли зазвичай 

мають співвідношення 1:2. При такому ритмі робота серця не призводить до 

його перевтоми протягом усього життя людини. Це співвідношення, 

апроксимоване на 24-годинний цикл життя, дає підстави вважати фізіологічно 

обґрунтованою саме 8-годинну тривалість робочого часу протягом доби [54]. 

Такий стан речей (у разі прийняття проєкту Трудового кодексу України у 

наявній редакції) спричинить зростання кількості робочого часу, безспірно 
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призведе до різкого посилення професійної захворюваності, адже однозначно 

порушуватиметься процес відновлення організму [32, с. 4].  

 Крім цього, від тривалості робочого часу напряму залежить 

продуктивність праці. Більше того, економічною теорією доводиться існування 

тісного взаємозв’язку між продуктивністю праці та рівнем її оплати. Така ідея 

базується на тезі про те, що заробітна плата (як і будь-який інший фактор 

виробництва), визначається рівнем граничної корисності або продуктивності 

[55, с. 35]. Так, заробітна плата найманих працівників визначається двома 

чинниками – продуктивністю праці та соціальною силою найманих працівників 

[56, с. 135]. Узагальнюючи теоретичні підходи, можна констатувати, що 

зростання продуктивності праці провокує зростання заробітної плати [57, 

с. 124].  

          В Україні склалася така система пристосування на ринку праці, за якої 

маневри із тривалістю робочого часу та його оплатою є для підприємств більш 

доступним і менш дорогим шляхом адаптації, ніж прямі скорочення 

чисельності персоналу. Тобто український ринок праці реагує на проблеми у 

виробництві, економіці країни в цілому не за рахунок скорочення чисельності 

штату працівників, а шляхом збільшення тривалості робочого часу, незаконних 

залучень працівників до роботи понаднормово, що, очевидно, не сприяє 

зростанню середнього заробітку, як це логічно мало б були.  

Усе зазначене вище спричиняє необхідність переглянути чинні 

законодавчі норми у сфері регулювання тривалості робочого часу. А особливо 

це набуває актуальності на етапі проведення реформування трудового 

законодавства сьогодні – прийняття Трудового кодексу України.  

 

1.3 Cпіввідношення централізованого і локального регулювання робочого 

часу 

Тривалий період часу найбільш вагомою у трудовому праві була позиція 

М.Г. Александрова про те, що методом трудового права є «участь профспілок у 

регулюванні трудових відносин» [58, с. 119-121]. Таке розуміння методу 
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трудового права впродовж майже півтора десятка років практично не 

піддавалось сумніву. Дещо пізніше самим М.Г. Александровим був 

сформований інший підхід, відповідно до якого він виділив такі методи 

трудового права: «договірне залучення до праці, надання винагороди за працю, 

широка участь профспілок у встановленні умов праці, поєднання 

централізованого регулювання із локальним» [58, с. 403]. 

На сучасному етапі розвитку галузі трудового права централізоване і 

локальне регулювання трудових відносин – однопорядкові, тісно пов’язані між 

собою і, крім того, взаємодоповнюючі один одного методи впливу права на 

відносини у сфері праці. Оптимальне співвідношення даних методів – один із 

фундаментальних принципів трудового права, запорука найбільш ефективного 

закріплення, а згодом – впровадження у життя окремих трудових прав. Зміст 

даного принципу полягає у тому, що права і обов’язки суб’єктів трудових і 

тісно пов’язаних із ними правовідносин встановлюються в особливому 

порядку. Тобто базові гарантії захисту трудових прав учасників цих 

правовідносин закріплюються в законах і підзаконних нормативно-правових 

актах, а інша частина правил регулювання праці визначається сторонами 

шляхом їх узгодження між собою або самостійно в порядку, який передбачений 

на централізованому рівні. Але локальна нормотворчість не повинна виходити 

за межі і суперечити стандартам, що встановлюються шляхом централізованого 

закріплення [59, с. 102]. Даний принцип, на думку багатьох авторів, чи не 

найважливіший, той, який визначає сутність трудового права як галузі [60, 

с. 206].  

С.С. Лукашем доводиться, що принцип централізованого і 

децентралізованого (локального) правового регулювання є знаковою 

специфікою трудових відносин. Оскільки трудові правовідносини, як правило, 

виникають на підставі добровільного волевиявлення сторін, то і механізм 

правового регулювання праці повинен це враховувати. А отже, поряд із 

загальним методом – централізованим, застосовується і децентралізований. 

Більше того, слід вказати на тенденцію до розширення в майбутньому його 



46 
 
пріоритетного використання, хоча на теперішньому етапі розвитку галузі права, 

незважаючи на об’єктивну природу локального правового регулювання 

суспільно-трудових відносин та формальну рівність двох методів регулювання 

у сфері праці, невиправдана перевага віддається централізованому. Вчений 

також зазначає, що їх одночасне застосування часом призводить до полярно 

протилежних наслідків: або до спрощення механізму правового регулювання, 

або до його ускладнення, що розцінюється як реалізація диференціації 

механізму правового регулювання праці [61, с. 26]. Розвиває цю думку у своєму 

дослідженні й І. Жигалкін, який, у цілому погоджуючись із вказаним, додає, що 

децентралізоване правове впорядкування у сфері праці об’єднує два підрівні: 

локальний й індивідуальний [62, с. 233]. 

Співвідношення централізованого і локального методів у форматі 

домінування першого, на думку С.С. Лукаша, пояснюється специфічною 

системою управління, яка заснована на жорсткій централізації. Проте в 

подальшому, що зумовлюється, передусім, переходом до ринкових механізмів 

управління, обставини вимагатимуть більш адаптивного, гнучкого підходу до 

питання правового регулювання трудових і пов’язаних із ними відносин [61, 

с. 368]. 

Нинішні правові реформи, що проводяться в Україні, сприяють значному 

поглибленню децентралізації управління виробничими процесами і, як 

наслідок, розвитку демократичних засад у правовому забезпеченні 

реформування економіки, що, зокрема, виявляється в поступовому розширенні 

сфери локального правового регулювання [63, с. 60]. Схожа тенденція властива 

і для сфери регулювання тривалості робочого часу. 

Таким чином, однією із основних ознак, які характеризують метод 

правового регулювання трудових відносин на сучасному етапі розвитку таких 

відносин, є поєднання (співвідношення) державного (централізованого) 

регулювання та локального (децентралізованого). Крім цього, до таких ознак 

слід додати наступні: колективно-договірне та індивідуально-договірне 

регулювання суспільних відносин у сфері праці; єдність і диференціація 



47 
 
правового регулювання праці; специфічний порядок установлення прав та 

обов’язків суб’єктів трудового права [64, с. 224-231]. 

У своїх працях С.С. Алексєєв вказує, що досліджувані нами підходи є 

найпростішими методами правового регулювання. Так, централізоване, 

імперативне регулювання (метод субординації) означає, що регулювання 

зверху донизу здійснюється на владно-імперативних засадах, юридична енергія 

надходить на таку ділянку правової дійсності тільки зверху від державних 

органів і відповідно до цього стан суб’єктів характеризується відносинами 

субординації, прямого підпорядкування; децентралізоване, диспозитивне 

регулювання (метод координації) означає те, що правове регулювання 

визначається знизу, на його хід і процес впливає активність учасників 

суспільних відносин, їх правомірні дії є індивідуальними, «автономним» 

джерелом юридичної енергії, і відповідно до цього стан суб’єктів 

характеризується відносинами координації, наданням конституційного 

юридичного значення їх правомірній поведінці [65, с. 565]. 

На думку І.Я. Кисельова, саме ці два методи виражають таку специфіку 

методу трудового права й на Заході [66, с. 33]. 

У європейській правовій практиці тривалість максимального робочого 

часу визначається двома засобами: законодавством або колективним 

договором. 

Середня тривалість робочого часу в європейських країнах, про що вже 

зазначалося раніше, за законодавством складає 40 годин. Проте за 

колективними договорами така тривалість дещо менша, вона  коливається в 

межах 35-40 годин. Доцільно зауважити, що при будь-якому врегулюванні 

обов’язково діє принцип сприяння, відповідно до якого забороняється 

погіршувати положення працівника, порівняно із закріпленим у законодавстві. 

Даний принцип відображений у п. 2 ст. 31 Хартії основних прав ЄС від 07 

грудня 2000 року, у якому, зокрема, зазначено: «Кожен працівник має право на 

обмеження максимальної тривалості робочого часу, на щоденний та 

щотижневий відпочинок, а також на щорічну оплачувану відпустку» [67]. 
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Незважаючи на те, що даний акт не є частиною законодавства України, він 

слугує орієнтиром з огляду на обраний курс євроінтеграції. 

Першим в історії законом, який регулював питання тривалості робочого 

часу, був прийнятий в 1562 році в Англії Статут Єлизавети (Statuteof Artificers), 

відповідно до якого усі бажаючі зайнятися яким-небудь ремеслом 

зобов’язувалися пройти семирічне учнівство. У цьому ж акті встановлювалось 

число зайнятих для кожного промислу учнів та підмайстрів, а також тривалість 

робочого дня, термін дії строкового трудового договору [68, с. 326]. Цей закон 

став одним із перших тогочасних нормативних актів, який був направлений 

виключно на сферу регулювання трудових правовідносин, а що особливо цінне 

в рамках нашого дослідження – велика увага у цьому законі приділялася 

регулюванню робочого часу. 

Прийняття згаданого закону мало важливе значення для розвитку 

законодавства щодо регулювання робочого часу в багатьох інших європейських 

країнах, в тому числі і в Україні [69, с. 50].  

Сьогодні централізація правового регулювання знаходить відображення у 

законодавстві. Зокрема у частині 2 статті 45 Конституції України зазначено, що  

максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та 

оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови 

здійснення цього права визначаються законом.  

Основними характерними рисами централізованого методу правового 

регулювання трудових відносин, а також окремих їх аспектів, зокрема 

тривалості робочого часу, є те, що: а) він є видом законотворчості; 

б) забезпечує закріплення основних трудових прав працівника; в) реалізується в 

загальнодержавних нормах; г) носить імперативний характер; ґ) спрямований 

на закріплення основних трудових прав суб’єктів трудового права та їх 

гарантій; д) суб’єктами його застосування є держава, її органи, а виконавцями – 

роботодавці та працівники [61, с. 343]. 

 Саме за допомогою законодавства про працю здійснюється 

централізоване регулювання соціально-трудових відносин.  
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Важливим з огляду на цю думку є розкриття поняття «законодавство», 

тлумачення якого було свого часу здійснено Конституційним Судом України. У 

рішенні Конституційного Суду України у справі про тлумачення терміна 

«законодавство» від 09 липня 1998 року вказано, що це поняття охоплює 

закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради 

України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів 

України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції 

України і законів України [70]. 

 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. З огляду на це, важливим буде 

звернутись до конституційних положень та положень інших законів загального 

характеру стосовно основних засад регулювання праці в цілому та тривалості 

робочого часу зокрема.  

 Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 92 Конституції України засади регулювання 

праці і зайнятості визначаються виключно законами України. Пункт 3 ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII [71] 

закріплює, що забезпечення проведення політики у сферах праці та зайнятості 

населення належить до основних завдань Кабінету Міністрів України. Згідно з 

пунктом 2 ч. 1 ст. 20 Закону до повноважень Уряду у досліджуваній сфері 

відносяться наступні: а) забезпечення проведення державної соціальної 

політики, вжиття заходів щодо підвищення реальних доходів населення та 

забезпечення соціального захисту громадян; б) виступ стороною соціального 

діалогу на національному рівні, сприяння його розвитку, відповідно до закону 

проведення консультацій з іншими сторонами соціального діалогу щодо 

проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань формування і 

реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання 

трудових, соціальних, економічних відносин; в) забезпечення підготовки 
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проектів законів щодо державних соціальних стандартів і соціальних гарантій; 

г) забезпечення проведення державної політики зайнятості населення, 

розроблення та виконання відповідних державних програм, вирішення питань 

профорієнтації, підготовки та перепідготовки кадрів, регулювання міграційних 

процесів, забезпечення виконання положень Генеральної угоди у межах взятих 

на себе зобов’язань[ 62, с. 232-240]. 

До актів законодавства, у яких знаходять відображення окремі аспекти 

тривалості робочого часу, належить Конституція України, Кодекс законів про 

працю України, закони та підзаконні нормативно-правові акти щодо тривалості 

робочого часу окремих категорій працівників. 

Питанням тривалості робочого часу присвячена низка статей Кодексу 

законів про працю України.  

Наприклад, у ст. 50 Кодексу зазначено, що нормальна тривалість 

робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. 

Підприємства й організації при укладенні колективного договору можуть 

встановлювати меншу норму тривалості робочого часу. 

Як зазначалося раніше, відповідно до ст. 51 Кодексу для окремих 

працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу. 

Крім того, законодавством передбачена скорочена тривалість робочого 

часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших). До 

законодавчих актів, які врегульовують досліджуване питання, належать: Закон 

України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII [72], Закон України «Про 

загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV [73], Закон України «Про 

позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-ІІІ [74], Закон України «Про 

дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ [75], Закон України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII [76], наказ Міністерства охорони здоров’я 

України «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та 

установ охорони здоров’я» від 25.05.2006 № 319 [77]. 

Відповідно до ст. 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу може 

встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях 
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для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з 

інвалідністю. 

Питання закріплення тривалості робочого часу в цілому і для окремих 

категорій працівників не залишено без уваги і в проєкті Трудового кодексу 

України. Регулювання нормального робочого часу у перспективному 

законодавстві вже було розкрито у підрозділі 1.1, отже, звернемо увагу саме на 

те, яким чином пропонується визначати скорочену та неповну тривалість 

робочого часу. 

Загалом, ст. 134 Проєкту дублює положення чинного законодавства, 

проте дещо їх деталізує. Так, наприклад, п. 4 зазначеної статті викладено таким 

чином: «Тривалість робочого часу учнів, які працюють у вільний від навчання 

час, не може перевищувати 12 годин на тиждень для осіб віком до 16 років і 18 

годин на тиждень – для осіб віком від 16 до 18 років. Оплата праці учнів 

здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу, зазначеного у пункті 1 

частини першої цієї статті». Тобто її зміст розширюється за рахунок включення 

конкретної кількості робочих годин і порядку оплати праці даної категорії 

працівників.  

Крім цього, стаття містить посилання на нормативно-правовий акт, у 

якому закріплюються роботи із шкідливими умовами праці, робота на яких є 

підставою для встановлення скороченої тривалості робочого часу.  

У статті 135 Проєкту закріплюються норми щодо неповного робочого 

часу, які в цілому аналогічні до подібних норм КЗпП, проте одна з умов, за якої 

роботодавець зобов’язаний встановити неповний робочий час для працівника-

особи із сімейними обов’язками, – вік його дитини, змінена. Цей вік збільшено 

з 14 до 15 років. Також стаття містить наступну новелу: «Працівникам, які 

навчаються без відриву від роботи в аспірантурі, протягом четвертого року 

навчання надається один вільний від роботи день на тиждень».  

Статтею 52 КЗпП встановлюється тривалість щоденної роботи. Так, для 

працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними 

днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) 
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визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками 

змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за 

погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником) підприємства, установи, організації з 

додержанням установленої тривалості робочого тижня (статті 50 і 51). 

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється 

власником або уповноваженим ним органом спільно з виборним органом 

первинної профспілкової організації (профспілковим представником) з 

урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з 

місцевою радою. 

Статтею 141 Проєкту дані відносини регулюється детальніше, більше 

того, вказується, що тривалість щоденної роботи в межах робочого тижня, як 

правило, має бути однаковою. Колективним договором може бути продовжена 

тривалість щоденної роботи, але не більш як до 12 годин, за умови дотримання 

установленої тривалості робочого часу, визначеної законом. Тривалість 

щоденної роботи (зміни) не може перевищувати: 

1) для працівників віком від 15 до 16 років – 5 годин, віком від 16 до 18 

років – 7 годин; 

2) для учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних 

закладів, які у вільний від навчання час виконують легшу роботу, що не завдає 

шкоди здоров’ю і не порушує процес навчання, віком від 14 до 16 років – 2,5 

години, віком від 16 до 18 років – 4 години; 

3) для працівників з інвалідністю – відповідно до медичного висновку, 

виданого у встановленому порядку. 

Для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, 

тривалість щоденної роботи не може перевищувати: 

а) при 36-годинному робочому тижні – 8 годин; 

б) при 30-годинній і меншій тривалості робочого тижня – 6 годин. 

Отже, підсумовуючи все зазначене вище, необхідно сказати, що 

закріплення на рівні закону норм тривалості робочого часу – виключно 
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позитивний момент. Це слід розцінювати як додаткову гарантію при реалізації 

працівниками права на працю і на відпочинок.  

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 мова йде про питання максимальної 

тривалості робочого часу в цілому та для окремих категорій працівників.  

Проте домінування закону абсолютно не має означати намагання охопити 

своїм регулюванням максимально широке коло суспільних відносин. Навпаки, 

законами як актами найвищої юридичної сили повинні впорядковуватись 

найважливіші суспільні відносини, залишаючи значну частину інших не менш 

важливих питань для самостійного розсуду суб’єктам конкретних 

правовідносин [78, с. 65].  

На противагу централізованому методу регулювання тривалості робочого 

часу у трудовому праві використовується інший метод – децентралізований 

(локальний). Але не можна нівелювати той факт, що вони, як правило, 

доповнюють один одного, навіть якщо взяти до уваги той момент, що на 

можливість регулювання тих чи інших відносин на локальному рівні вказується 

у законах і, у свою чергу, акти локальної нормотворчості спрямовані на 

уточнення та розширення положень загальнодержавного рівня, покращення 

становища працівників у порівнянні із чинним законодавством.  

На рівні підприємства, установи, організації, фізичної особи-роботодавця 

приймаються окремі акти, які деталізують положення законодавства, – 

локальні. «Цей спосіб регулювання дає можливість учасникам спільного 

трудового процесу самостійно визначати власні умови праці, максимально 

враховуючи особливість виробництва, побажання трудового колективу», – 

слушно зазначає О.М. Ярошенко [79, с. 131].  

Як стверджувалося раніше, сьогоднішні умови господарювання вказують 

на симбіоз у трудовому праві диспозитивного та імперативного методів. Проте 
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в подальшому розвиток правового регулювання вірогідніше за все буде 

характеризуватися поступовим звуженням ролі держави за рахунок впевненого 

розширення сфери регулювання диспозитивного методу. А отже, акцент 

регулювання неминуче буде зміщуватись із централізованого на 

децентралізоване, із законодавчого – на регулювання колективними угодами і 

договорами, із нормативного – на індивідуально-зобов’язальне [66, с. 33]. 

Децентралізований (договірний) метод правового регулювання праці – 

заснований на дії підзаконних нормативних актів засіб урегулювання 

правовідносин у сфері праці та визначення умов трудового договору, який 

полягає у прийнятті або санкціонуванні державою локальних правових норм, 

які встановлюються на рівні підприємства з метою деталізації, конкретизації 

загальних правових приписів, а також впорядкування конкретних і специфічних 

трудових відносин і які не можуть погіршувати становище працівників 

порівняно із трудовим законодавством [61, с. 343]. Слід погодитись із цією 

думкою, за винятком лише вказівки на те, що децентралізоване регулювання 

здійснюється за допомогою підзаконних нормативно-правових актів, оскільки в 

дійсності воно регламентується актами договірного регулювання – 

колективними договорами та угодами.  

 Найбільш вагоме значення для регулювання тривалості робочого часу 

засобом децентралізації належить локальним нормативно-правовим актам. 

Окремі аспекти даного питання можуть міститися у колективних договорах, 

правилах внутрішнього трудового розпорядку та інших прийнятих в 

установленому порядку нормативних актах, що регулюють трудові та пов’язані 

з ними відносини у конкретного роботодавця.  

Проте зазначені акти не можна ототожнювати із локальними 

індивідуальними актами, адже останні закріплюють приписи індивідуального 

характеру, тобто спрямовані на конкретних осіб, стосуються тільки їх і 

орієнтовані на одноразове застосування. Без сумніву, їх роль для трудових 

правовідносин вагома, оскільки вони виступають юридичними фактами, що 

впливають на всю динаміку трудових правовідносин: зумовлюють їх 
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виникнення, зміну та припинення. Проте розглядати їх в якості актів 

локального рівня, якими регулюється тривалість робочого часу, не доречно.  

На сьогодні локальний нормативний акт, прийнятий на рівні 

підприємства, установи, організації, є самостійним джерелом трудового права, 

яке формується в результаті правотворчості трудового колективу й роботодавця 

та містить обов’язкові для членів трудового колективу приписи. Але втручання 

держави у процес такої нормотворчості також можливий, проте частіше за все  

лише у формі рекомендацій.  

Спеціальна реєстрація, яка здійснюється органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування, передбачена тільки для колективних 

договорів, хоча вона й носить повідомний характер. Відповідно до п. 2 Порядку 

повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, 

колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 лютого 2013 року № 115, така реєстрація проводиться з метою 

засвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію 

колективних договорів для забезпечення можливості врахування їх умов під час 

розгляду уповноваженими органами трудових спорів, що можуть виникнути за 

результатами виконання умов таких договорів. Сторонам договору може бути 

відмовлено у повідомній реєстрації лише у разі, коли подані на реєстрацію 

примірники договору не є автентичними. Уряд рекомендує органам місцевого 

самоврядування в межах повноважень розглядати колективні договори щодо 

відповідності законодавству та у разі виявлення порушень надавати 

рекомендації стосовно їх усунення [80]. 

Так, прикладом акта локального регулювання тривалості робочого часу є 

Колективний договір між адміністрацією і Дорпрофсожем Південної залізниці 

на 2002-2015 роки [81], який містить окремий розділ IV «Робочий час і час 

відпочинку», у котрому, наприклад, зазначається, що Адміністрація та 

Дорпрофсож зобов’язуються: 

     4.1. Регулювати тривалість робочого часу і часу відпочинку залізничників в 

порядку, визначеному Правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також 
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«Особливостями регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих 

категорій працівників, безпосередньо пов’язаних із забезпеченням безпеки руху 

поїздів і обслуговуванням пасажирів на залізницях і метрополітенах України», 

які є невід’ємною частиною колективного договору. 

Для працівників, зайнятих на цілодобових безперервних роботах, а також 

на інших роботах, де за умовами виробництва не може бути додержана 

встановлена щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, 

запроваджувати за погодженням з виборним органом профспілкової організації 

підсумований облік робочого часу.  

    4.1.1. Працівникам, які зайняті в шкідливих умовах праці, встановлювати 

скорочену тривалість робочого часу відповідно до законодавства та 

нормативно-правових актів України.  

    4.1.2. Чергування працівників на об’єкті та вдома проводити згідно з 

Положенням, яке є невід’ємною частиною колективного договору.  

    4.1.3. Графіки роботи працівників погоджувати з профспілковими комітетами 

та доводити до відома працівників не пізніше як за три дні до початку їх введення в 

дію. 

    4.1.4. Визначити у колективних договорах відокремлених підрозділів 

залізниці перелік робіт (професій, посад), порядок і місце приймання їжі, де 

через умови виробництва перерву для відпочинку і харчування встановити не 

можна. 

    4.2. Зберегти тривалість робочого тижня 38 годин для жінок, що працюють 

оглядачами вагонів, робота яких безпосередньо пов’язана з рухом поїздів, з 

оплатою відповідно до встановленого Укрзалізницею порядку.  

О.М. Ярошенко, порівнюючи централізоване і локальне регулювання 

трудових відносин, доходить висновку, що децентралізоване регулювання 

характеризується такими особливостями:  

1) здійснюється «на місцях» – на підприємствах, в установах та 

організаціях;  
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2) зазнає неабиякого, хоча й опосередкованого, впливу на себе держави за 

допомогою норм трудового законодавства; 

3) має розвиваючий, уточнюючий і конкретизуючий характер стосовно, 

головним чином, положень законодавчих та інших нормативних актів; 

здійснюється у встановленому законом порядку компетентними органами й не 

може суперечити централізованому регулюванню; 

4) за мету має впорядкування суспільних відносин, які вирізняються 

специфічністю через притаманні даному виробництву особливості, які не 

врегульовані або не цілком урегульовані в централізованому порядку; 

5) опосередковано чи безпосередньо виступає формою саморегулювання 

працівниками й роботодавцем тих питань у сфері праці, що належать до 

компетенції підприємства;  

6) реалізується за участю власне працівників підприємства або їх 

уповноважених представників; 

7) нерідко виступає в ролі експериментального регламентування, в 

процесі якого провадиться перевірка доцільності того чи іншого варіанту 

вирішення питання;  

8) може містити елементи випереджуючого регулювання, спрямованого 

на ліквідацію прогалин у праві, пошук адекватного варіанту правової 

регламентації умов праці [82, с. 214].  

Проте слід зауважити, що ні централізоване, ні децентралізоване правове 

регулювання не замінюють одне одного, а виступають в якості самодостатніх 

видів правової регламентації, бо обидва спрямовані на впорядкування 

суспільних відносин, що становлять предмет трудового права, хоча за 

завданнями, заради яких вони реалізуються, і мають відмінності.  

В.О. Голобородько, аналізуючи внутрішній трудовий розпорядок, 

зазначає наступне: «Локальне регулювання визначає складники внутрішнього 

трудового розпорядку, які формує переважно роботодавець, централізоване ж – 

правовий статус останнього, порядок прийняття актів локальних, що 

регламентують безпосередньо внутрішній трудовий розпорядок, мінімальні 
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трудові стандарти, спрямовані на захист прав та інтересів працівників» [83, 

с. 123-124]. Це повною мірою стосується правової регламентації й інших 

трудоправових явищ. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку, частіше за все, містять, 

серед інших, положення, які стосуються регулювання тривалості робочого часу, 

його режиму. 

Прикладом можуть бути Правила внутрішнього трудового розпорядку 

Національного університету «Львівська політехніка» від 17 травня 2016 року 

[84], у яких міститься розділ 5 «Робочий і навчальний час та його 

використання»: 

5.1. Для працівників Університету, крім науково-педагогічних 

працівників, встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з таким графіком 

робочого дня: початок роботи о 8 год. 30 хв; обідня перерва 45 хв, як правило, 

від 13 год. 00 хв до 13 год. 45 хв;  закінчення робочого дня о 17 год. 15 хв, а у 

передсвяткові дні – о 16 год. 15 хв. Графіки робочого дня, відмінні від 

наведеного, затверджуються Ректором на підставі подання керівника 

відповідного структурного підрозділу за погодженням профспілкового комітету 

працівників Університету. Тривалість робочого дня працівників становить 8 

годин, якщо інше не передбачене законодавством або колективним договором. 

Працівник зобов’язаний дотримуватися графіка робочого дня.  

5.2. Тривалість робочого часу викладача встановлюється на рівні 1548 

годин на рік при середньотижневій тривалості 36 год. Тривалість робочого дня 

викладача не може перевищувати 8 академічних годин.  

Таким чином, тандем централізованого і децентралізованого правового 

регулювання дозволяє впорядкувати трудові і пов’язані із ними відносини, 

враховуючи як індивідуальні потреби їх учасників, у першу чергу, працівників, 

так і суспільні інтереси в цілому, цим самим забезпечити реалізацію принципу 

справедливості у трудовому праві. Дані різновиди правового регулювання 

доповнюють один одного і компенсують наявні прогалини в регулюванні. Крім 
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цього, завдяки їх поєднанню згладжуються певні недоліки правового 

регулювання за рахунок взаємних переваг.  

Поступове розширення договірного (децентралізованого) регулювання 

трудових відносин ні в якому разі не призведе до повної відмови від 

державного (децентралізованого) регулювання, оскільки таке регулювання 

визначає саме фундаментальні, базові, найбільш визначальні засади правового 

регулювання праці, зокрема і тривалості робочого часу, що знаходить своє 

вираження у законодавстві. Крім цього, засобом законодавчої впорядкованості 

створюється єдиний підхід до регулювання тривалості робочого часу всіх 

працівників і окремих їх категорій. З огляду на це, важливість ролі саме 

централізованого регулювання не піддається сумніву.  

           А отже, співвідношення між централізованим і децентралізованим 

методами уособлює роль держави в регулюванні праці в суспільстві. 

 Важливою перевагою децентралізованого методу, у свою чергу, є його 

значна гнучкість, тобто здатність швидко і оперативно реагувати на соціально-

економічні умови та певні значимі обставини дійсності.  

 Безсумнівно, 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.  

 Суттєвим недоліком централізованого регулювання тривалості робочого 

часу є те, що більшість нормативно-правових актів у цій сфері прийняті ще за 

радянських часів чи в ранні роки незалежності, що вказує на потребу їх 

перегляду. Крім цього, існуючі чинні норми розпорошені по різних 

нормативно-правових актах (як законах, так і актах нижчої юридичної сили), 

що ускладнює їх правозастосування. Також аналіз норм чинного законодавства 

дає підстави стверджувати про значну їх диференціацію, адже праця широкого 

кола працівників має свої особливості, що випливають із специфіки окремих 
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виробництв, галузей економіки, тяжкості, шкідливості умов праці та низки 

інших факторів. Крім цього, вдосконалення потребує законодавство у сфері 

застосування колективних договорів та актів індивідуального регулювання, 

адже на сьогодні воно також міститься в окремих законах. На наше 

переконання, вирішення цієї проблеми можливе шляхом прийняття нового 

Трудового кодексу України, у якому б максимально регламентувались всі 

аспекти регулювання тривалості робочого часу. 

 

Висновки до розділу 1 

Підходи до розуміння робочого часу дуже різноманітні, тому слід 

виходити з того, що категорія робочого часу має міжгалузевий характер, а отже, 

її доцільно розглядати під різними кутами. Так, застосовується вона у 

філософії, економіці, юриспруденції, соціології, культурі, психології та інших 

царинах знань. Робочий час як економічна категорія відображає складний 

суперечливий зв’язок тривалості праці та її інтенсивності. Будь-які витрати 

робочого часу повинні мати економічну доцільність та обґрунтованість. 

Терміни «робочий час» та «час праці» дещо відрізняються між собою, хоча 

на перший погляд та у побутовому розумінні вони видаються якщо не 

синонімами, то дуже близькими за значенням словосполученнями. Так, 

порівняти у кількісному вираженні різні види праці видається можливим лише 

за допомогою категорії робочого часу, адже це універсальна міра кількості 

праці. Кількість праці можна визначити через дві величини: екстенсивність 

(тривалість) та інтенсивність (ступінь активності і результативності). Тому 

поняття «робочий час» і «час праці» не тотожні.  

Найбільш чітко робочий час в економічному аспекті визначається  як 

частка індивідуальної участі працівника у суспільному виробництві, міра живої 

праці, тобто праці конкретної людини. Крім цього, заслуговує на підтримку 

твердження про те, що робочий час також складає період пасивного 



61 
 
перебування на роботі, визначений в документі урахування часу перебування 

(без активної участі у виробництві). 

Таким чином, під поняттям «робочий час» слід вважати час, протягом 

якого найманий працівник відповідно до правил внутрішнього трудового 

розпорядку, умов трудового договору або з інших законних підстав, на основі 

яких вони працюють, мають виконувати трудову функцію, і час знаходження на 

робочому місці (або поза ним) в інших випадках, передбачених 

законодавством. 

Характерними рисами робочого часу як правової та економічної категорії є 

наступні: 

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 основою для розрахунку розміру 

заробітної плати, прояву трудового потенціалу працівника; 

5) є уособленням динаміки власне трудових правовідносин. 

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. 

Норми цього правового інституту спрямовані також на забезпечення реалізації 

працівниками конституційного права на відпочинок та на встановлення міри 

праці, вони стосуються інтересів як безпосередньо працівника, так і 

роботодавця. Так, норми, які регламентують 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, що впроваджується за рахунок розвитку 
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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.  

До основних пріоритетів соціальної політики України у сфері праці 

належать: а) удосконалення трудового законодавства; б) покращення системи 

моніторингу і прогнозування ситуації на ринку праці; в) забезпечення 

збалансованості професійної освіти й попиту на робочу силу; г) стимулювання 

економічної активності населення; ґ) широка інформаційно-роз’яснювальна 

робота серед населення щодо трудових прав, способів їх захисту й переваг 

легальної зайнятості; д) створення гарантійного Фонду для забезпечення 

захисту грошових вимог працівників у разі банкрутства роботодавця; 

е) розвиток кадрового потенціалу; є) підвищення якості робочих місць; 

ж) розроблення механізмів реалізації міжнародних договорів про взаємне 

працевлаштування та соціальний захист трудящих-мігрантів, однією із сторін 

яких є Україна; з) запровадження дієвих механізмів легалізації доходів 

громадян, які працюють за кордоном; и) поліпшення ефективності нагляду і 

контролю за дотриманням трудового законодавства. 

Варто зазначити, що Україною здійснено перші кроки на шляху 

вдосконалення законодавства, в першу чергу, це стосується розробки нового 

Трудового кодексу. У цьому контексті не можна оминути норми стосовно 

тривалості робочого часу, які містяться у проєкті Трудового кодексу України, 

адже за змістом вони відрізняються від чинних. Таким чином, для більш 

точного і глибокого регулювання робочого часу пропонуємо частину 1 ст. 131 

Трудового кодексу (проєкту) викласти у такій редакції: «Нормальна тривалість 

робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень». Частиною 3 ст. 141 

Проєкту закріплюється, що тривалість щоденної роботи в межах робочого 

тижня, як правило, має бути однаковою. Колективним договором може бути 

продовжена тривалість щоденної роботи, але не більш як до 12 годин. 
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Державну політику у сфері праці, зокрема і щодо регулювання тривалості 

робочого часу, реалізує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики 

– Міністерство соціальної політики України – шляхом розроблення науково 

обґрунтованих документів щодо норм робочого часу. Відповідно до п. 3 акта 

основними завданнями Міністерства є наступні:  

1) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері праці 

та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових 

відносин тощо;  

2) здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог 

законодавства про працю, зайнятість населення тощо.  

Важливим напрямком діяльності Міністерства, з огляду на предмет нашого 

дослідження, є розроблення та внесення у встановленому порядку пропозицій 

щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати, робочого часу та часу 

відпочинку, умов оплати праці працівників підприємств, установ та організацій, 

що фінансуються чи дотуються з Державного бюджету, грошового 

забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу 

відповідно до закону, проведення моніторингу у сфері оплати та нормування 

праці. 

Опосередковані методи політики у сфері регулювання тривалості робочого 

часу знаходять вираження в підтримці діяльності підприємств, установ, 

організацій з метою збільшення кількості робочих місць внаслідок зростання 

виробництва, оптимізації робочого процесу, забезпечення оптимального 

співвідношення між робочим часом і часом відпочинку для підвищення 

ефективності та результативності праці тощо. 

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 різних суб’єктів. З огляду на це, важливим буде 

звернутись до конституційних положень та положень інших законів загального 
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характеру стосовно основних засад регулювання праці, в цілому, та тривалості 

робочого часу, зокрема. 

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 мова йде про максимальну тривалість 

робочого часу в цілому та для окремих категорій працівників. 

На противагу централізованому методу регулювання тривалості робочого 

часу у трудовому праві використовується інший метод – децентралізований 

(локальний). Проте не можна нівелювати той факт, що вони, як правило, 

доповнюють один одного, навіть якщо взяти до уваги той момент, що на 

можливість регулювання тих чи інших відносин на локальному рівні вказується 

у законах і акти локальної нормотворчості спрямовані, у першу чергу, на 

уточнення та розширення положень загальнодержавного рівня, покращення 

становища працівників у порівнянні із чинним законодавством.  

Найбільш вагоме значення для регулювання тривалості робочого часу 

засобом децентралізації мають локальні нормативно-правові акти. Зокрема 

окремі аспекти даного питання можуть регламентуватися колективними 

договорами, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими 

прийнятими у встановленому порядку нормативними актами, що регулюють 

трудові та пов’язані з ними відносини у конкретного роботодавця.  

Проте зазначені акти не можна ототожнювати із локальними 

індивідуальними актами, адже останні закріплюють приписи індивідуального 

характеру, тобто спрямовані на конкретних осіб, стосуються тільки їх, а також , 

орієнтовані на одноразове застосування. Без сумніву, їх значення для трудових 

правовідносин вагоме, оскільки вони виступають юридичними фактами, що 

впливають на всю динаміку трудових правовідносин: зумовлюють їх 
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виникнення, зміну та припинення. Проте розглядати їх в якості актів 

локального рівня, якими регулюється тривалість робочого часу, не доречно. 

Отже, співвідношення між централізованим і децентралізованим методами 

уособлює роль держави в регулюванні праці в суспільстві. 

 Важливою перевагою децентралізованого методу є його значна гнучкість, 

тобто здатність швидко і оперативно реагувати на соціально-економічні умови 

та певні значимі обставини дійсності.  

 Безсумнівно, 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.  

 Суттєвим недоліком централізованого регулювання тривалості робочого 

часу є те, що більшість нормативно-правових актів у цій сфері прийняті ще за 

радянських часів чи в ранні роки незалежності, що вказує на потребу їх 

перегляду. Крім цього, існуючі чинні норми розпорошені по різних 

нормативно-правових актах (як законах, так й нормативних документах нижчої 

юридичної сили), що ускладнює їх правозастосування. Також аналіз норм 

чинного законодавства дає підстави стверджувати про значну їх 

диференціацію, адже праця широкого кола працівників має свої особливості, 

що випливають із специфіки окремих виробництв, галузей економіки, тяжкості, 

шкідливості умов праці та низки інших факторів. Крім цього, вдосконалення 

потребує законодавство у сфері застосування колективних договорів та актів 

індивідуального регулювання, адже на сьогодні воно також розпорошене по 

окремих законах. На наше переконання, вирішенням цієї проблеми можливе за 

рахунок прийняття нового Трудового кодексу України, у якому б максимально 

охоплювались усі аспекти регулювання тривалості робочого часу 
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РОЗДІЛ 2 ІСТОРИЧНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 

2.1    Еволюція розвитку інституту робочого часу в Україні 

Досліджуючи еволюцію розвитку праці від найдавніших часів і по 

теперішній час, можна дійти висновку, що їй завжди приділялася основна 

увага, так як вона мала суттєвий вплив на розвиток суспільства. У сучасних 

умовах процес праці є чітко регламентованим і характеризується певними 

часовими рамками, які були сформовані історично. Праця, як і кожне явище, 

має свої часові рамки. В науці трудового права процес праці пов’язують із 

такою правовою категорією як «робочий час». Саме робочий час виступає 

однією із форм реалізації самого процесу праці. Таким чином, дослідження 

історичного аспекту становлення й розвитку правового регулювання робочого 

часу є дуже важливим у контексті вивчення цієї сфери трудових відносин. В 

умовах розвитку ринкової економіки неможливо оминути питання, що 

пов’язане з правовим регулюванням робочого часу, оскільки саме робочий час 

являє собою основний елемент механізму реалізації самого процесу праці. Щоб 

сформувати ідеальну модель регулювання робочого часу, слід дослідити та 

оцінити історичний процес його становлення та розвитку, що триває й наразі.  

Генезис правового регулювання робочого часу в своїх працях 

досліджувала велика кількість відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, 

серед яких: М.Г. Александров, Н.Б. Болотіна, С.В. Вишновецька, 

Л.П. Грузінова, М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, В.Г. Короткін, А.М. Лушніков, 

М.В. Лушнікова, А.Р. Мацюк, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, 

О.І. Процевський, А.М. Соцький, Н.М. Хуторян, К.В. Шурупова, В.І. Щербина 

та ін. 

З розвитком суспільства піддавалося впливу і правове регулювання 

робочого часу. Існують багато думок вчених щодо історичної періодизації 

розвитку робочого часу. Так, з точки зору К.В. Шурупової, розвиток правового 

регулювання робочого часу складається з таких етапів: 1-й – (1882-1913 рр.) – 
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становлення правового регулювання робочого часу на підставі фабрично-

заводського законодавства; 2-й – (1913-1917 рр.) – подальший розвиток 

правового регулювання робочого часу на підставі Статуту про промислову 

працю (1913 р.); 3-й – (1917-1990 рр.) – правове регулювання робочого часу в 

роки Української РСР; 4-й – (1991 рік – до сьогодення) – правове регулювання 

робочого часу в роки незалежності України [85, с. 9]. Схожого підходу до 

розуміння даного питання дотримується В.І. Прокопенко, який виділяє такі 

етапи формування правового регулювання робочого часу: 1) кінець ХІХ ст. – 

1917 р.; 2) 1917-1929 рр.; 3) 1929-1956 рр.; 4) 1956-1993 рр.; 5) 1993 р. – 

сьогодення [86, с. 286-289]. Побудову даних етапів ми можемо пов’язати із 

знаковими подіями у розвитку трудового законодавства, а саме з прийняттям 

важливих актів , що регулюють трудові відносини та інститут робочого часу. 

Таким чином, даний підхід, з нашої точки зору, є цілком логічним, оскільки він 

відображає періоди регулювання трудового права як незалежної галузі, так як 

трудове право почало формуватися із кінця XIX ст. У такому випадку до даної 

категорії вчених ми можемо віднести і дослідника О.А. Шевченка, який 

дотримується більш сучасної моделі побудови регулювання робочого часу, 

виділяючи такі етапи: 1) 1918-1922 рр.; 2) 1922-1956 рр. 3) 1956-1970 рр.; 

4) 1970-1991 рр.; 5) 1991 р. – сьогодення [87, с. 47-73]. 

Дещо іншу періодизацію пропонує у своїх дослідженнях А.С. Метіль, яка 

на підставі вивчення наукових підходів до періодизації, становлення й розвитку 

правового регулювання робочого часу надала власну класифікацію, котра за 

багатьма показниками вдосконалює й доповнює попередні. Так, основними 

періодами становлення та розвитку правового регулювання робочого часу 

вчена визначає такі: 1-й період (ХІVст. – кінець ХІХ ст.) – період становлення 

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

регулювання робочого часу; 3-й період (1917-1945 рр.) – правове регулювання 

робочого часу в роки поширення влади більшовиків, НЕПу та Другої світової 

війни; 4-й період (1945-1991 рр.) – правове регулювання робочого часу з 

післявоєнного часу до проголошення незалежності України; 5-й період (1991 р. 
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– по теперішній час) – регулювання робочого часу в період незалежності 

України та її євроінтеграції [88, с. 51-52]. Цілком погоджуємося з даною 

періодизацією, оскільки науковець проаналізувала часи, що безпосередньо 

пов’язані із світовим розвитком регулювання законодавства в сфері робочого 

часу. Прикладом того може бути твердження, що згідно з нормами моралі та 

релігій установлювалися вихідні дні, які були, переважно, релігійними святами. 

У Франції робота в релігійні свята заборонялася й перебувала на законодавчому 

контролі. Усе це досить серйозно захищало інтереси найманих працівників від 

надмірної експлуатації. Більше того, середньовічні монархи неодноразово 

видавали укази, які визначали мінімальну тривалість робочого часу й 

максимальний розмір заробітної плати [89, с. 86-87]. Так, підтвердженням даної 

думки є те, що першим етапом становлення та розвитку правового регулювання 

робочого часу, визначеним А.С. Метіль, є період із ХІV ст. до кінця ХІХ ст., 

ураховуючи, що в аспекті розвитку технологій створювалися сприятливі умови 

для покращення рівня гуманності у сфері праці. Як зазначають А.М. Лушніков 

та М.В. Лушнікова, у той час нормування найманої праці мало не так правовий, 

як звичаєво-природний і релігійний характер. Перші особисто вільні наймані 

працівники виконували або фізично важку роботу, або роботу, яка потребувала 

відносної кваліфікації. У першому випадку при тривалому робочому дні 

ефективність праці різко падала, а в другому  додавався ще й фактор світлового 

дня у зв’язку з браком ефективного штучного освітлення [89, с. 86]. Також у 

свої роботі А.С. Метіль наголосила на тому, що на початковому етапі 

становлення регулювання тривалість робочого дня найманого працівника була 

повністю залежною від природних факторів. Відсутність штучного освітлення 

не давала працівникам змоги однаково довго та якісно працювати протягом 

усіх пір року. У цей історичний період набувають поширення численні перерви 

протягом робочого дня, наприклад, у літній час потрібно було робити перерви 

для того, щоб втамувати спрагу та відпочити від спекотних сонячних променів, 

а взимку – щоб зігріти тіло від холоду. Зрозуміло, що ці фактори впливали на 

тривалість робочого часу як тоді, так і зараз, однак сьогодні розвиток 
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технологій дає змогу мінімізувати цей вплив [88, с. 53]. Одним із ключових 

актів того часу можна вважати Статут 1496 року принца Генріха VII, в якому 

робочий день усіх сільськогосподарських робітників з березня до вересня  

повинен був тривати  з 5 год. ранку до 7-8 год. вечора, але при цьому час, 

відведений на їжу, становив 1 годину на сніданок, 1 годину на обід і півгодини 

на полуденок. Взимку робота повинна була тривати з тими ж перервами від 5 

години ранку дотемна. 

Так, дана думка цілком заслуговує на існування. Однак регулювання 

робочого, на нашу думку, відбувалося задовго до ХІV, хоч і не проявлялося в 

чіткій формі, але закладалося в розуміння минулолітніх норм. 

 У середні віки для багатьох найманих працівників роботи в холодний 

період року просто не було або її тривалість істотно зменшувалася. Це значно 

впливало на робочий час, що в даному випадку залежав від природніх умов, 

тому точно визначити тривалість робочого часу було неможливо. 

У кінці XV ст. у міру розвитку мануфактурного виробництва і 

секуляризації суспільної свідомості простежуються перші випадки роботи по 

неділях [90, с. 3]. Якщо брати до уваги той факт, що переважна частина 

населення перебувала в залежності від своїх панів, монархів чи королів, то 

останні не ставили собі за мету створювати відповідні належні умови праці. 

Такий хід подій спричиняв незадоволення членів суспільства щодо відношення 

до їх праці. В результаті дана ситуація спонукала до прийняття відповідних 

рішень з боку правлячої сторони. Прикладом цього може бути той факт, що у 

ХVІ ст., коли українські землі входили до складу Великого князівства 

Литовського, було запроваджено Статут Великого князівства Литовського –  

основний кодекс права Великого князівства Литовського, Руського, 

Жемайтійського. Даний нормативний акт видавався у трьох основних редакціях 

1529, 1566 і 1588 років, які відомі як Литовські статути. В артикулі 12 

розділу 11 цього Статуту передбачалися чотири джерела холопства. 

Невільниками вважалися: 1) особи, які здавна знаходилися в неволі або 

народилися від невільних батьків; 2) військовополонені; 3) злочинці, засуджені 
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до смерті, які самі віддалися в неволю, за згодою потерпілого; 4) вільні особи, 

які вступили в шлюб із невільними та їхні діти [91, с. 205]. З даного розділу 

можна визначити, що суспільство було поділене на класи і кожен клас займав 

своє соціальне становище. В результаті їх соціальне становище і визначало 

нормування праці, здійснювалося на підставі особистих побажань окремих 

державних службовців, яким вони підпорядковувалися, або на підставі волі 

їхнього господаря, якщо такий був.  

Розглядаючи більш детально походження та розвиток інституту робочого 

часу, слід наголосити на тому, що великого впливу він зазнав через вплив 

реформацій, які відбувалися в зарубіжних країнах того часу. Одними із перших 

регулювання робочого часу було здійснено в Англії, де 1562 року був 

прийнятий закон, згідно з яким усі охочі зайнятися яким-небудь ремеслом 

зобов’язувалися пройти семирічне учнівство і даний акт встановлював число 

зайнятих для кожного промислу учнів і підмайстрів, а також тривалість 

робочого дня, обмеження термінів робочого договору [92, с. 326].  

Особливого регулювання робочого часу зазнали Дунайські князівства й 

англійські фабрики, що викликало до них підвищений інтерес. Суть 

регулювання їхнього робочого часу проявлялась в тому, що панщина  

поєднувалася  в Дунайських князівствах з натуральними рентами та іншими 

атрибутами кріпосного стану, але при цьому вона являла собою основну 

повинність, яка виконувалася на користь господарюючого класу. Там, де це 

мало місце, панщина рідко виникала з кріпосного стану, навпаки, звичайно 

кріпосний стан виникав з панщини [93]. Так було в румунських провінціях. Їх 

первісний спосіб виробництва був заснований на общинній власності, але не в її 

слов’янської або індійської формах. Частина земель самостійно оброблялася 

членами громади як вільна приватна власність, інша частина – общинне поле – 

оброблялася ними спільно. Продукти цієї спільної праці частково служили 

резервним фондом на випадок неврожаїв та інших  катаклізмів, частково – 

державним фондом на покриття військових, церковних та інших громадських 

витрат. З плином часу військова і духовна знать разом з общинною власністю 
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узурпувала і пов’язані з нею повинності. Праця вільних селян на їх общинній 

землі перетворилася на панщину, що виконувалася на викрадачів общинної 

землі. Одночасно з цим розвинулися і кріпосні відносини, проте не тільки 

фактично, а й юридично, поки вони не були узаконені всесвітньою 

«визволителькою» – Росією – під приводом скасування кріпосного права. 

Кодекс панщинних робіт, оприлюднений російським генералом Кисельовим у 

1831 році, був, звичайно, продиктований самими боярами. Так Росія одним 

ударом завоювала магнатів Дунайських князівств і здобула схвальні оплески 

ліберальних кретинів усієї Європи [94]. 

«Reglеmentorganique», що являла собою першу Конституцію Дунайських 

князівств (Молдавії та Валахії), введена була у 1831 році главою російської 

адміністрації у цих князівствах М.П. Кисельовим. Вони були окуповані 

російськими військами у ході російсько-турецької війни 1828-1829 років. 

Згідно з Конституцією  законодавча влада в кожному князівстві належала 

зборам, що обиралися великими землевласниками, а виконавча влада –  

господарям, довічно обраним представниками землевласників, духовенства і 

міст. Регламент закріпив панівне становище великого боярства і вищого 

духовенства, зберігши колишні феодальні порядки, в тому числі і панщину. 

Селяни відповіли на таку «конституцію» численними повстаннями. У той же 

час, Органічний регламент передбачав буржуазні перетворення: скасування 

внутрішніх митних бар’єрів; свободу торгівлі; відділення суду від адміністрації 

тощо. Відповідно до так званого кодексу панських робіт кожен волоський 

селянин, крім маси детально перерахованих натуральних повинностей, 

зобов’язаний був ще земельному власнику наступним: 1) дванадцятьма 

робочими днями без уточнення характеру роботи; 2) одним днем роботи в полі; 

3) одним днем роботи по перевезенню лісу. Разом це становило14 днів на рік. 

Проте відповідно до положень політичної економії робочий день береться не в 

його звичайному розумінні, а як робочий день, необхідний для виробництва 

середнього денного продукту; середній же денний продукт хитромудро 

визначено таким чином, що жоден циклоп не впорався б з ним і за добу [95].  
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Тому сам «Reglеment» за допомогою сухих виразів з істинно російською 

іронією роз’яснює, що під 12 робочими днями слід розуміти продукт 36 днів 

ручної праці, тобто день роботи в полі означає насправді три дні, так само три 

дні передбачає і день роботи по перевезенню візки лісу. В результаті це складає 

42 дні панщини. Крім того, сюди ще приєднується так звані послуги, що 

надаються землевласнику в разі надзвичайних виробничих потреб. Відповідно 

чисельності населення кожне село щороку повинне виставити певний 

контингент робочої сили. Цей додатковий період праці встановлювався 

тривалістю 14 днів для кожного волоського селянина. Таким чином, 

обов’язковий робочий час становив для вільного селянина 56 робочих днів 

щорічно. Сільськогосподарський же рік у Валахії внаслідок поганого клімату 

налічує всього 210 днів, з яких треба відняти 40 недільних і святкових днів і в 

середньому 30 непогожих днів. Таким чином, залишається 140 робочих днів. 

Ставлення панщинної праці до необхідної праці - 56/84, або 66 2/3 відсотки, 

висловлює набагато меншу норму додаткової вартості, ніж та, яка характеризує 

працю англійського сільськогосподарського або фабричного робітника. Однак 

це лише законом установлено панську працю. А «сама Конституція дає 

можливість обходити власні приписи по регулюванню робочого часу. ніж 

англійське фабричне законодавство. . Після того як з 12 днів було зроблено 56, 

номінальна денний виробіток в кожен з 56 панських  

Якщо «Reglеment organique» Дунайських князівств був позитивним 

виразом невгамовної спраги додаткової праці, яка узаконюється кожним 

параграфом, то англійські фабричні акти є негативним виразом все тієї ж 

спраги. Ці закони вгамовують прагнення капіталу до безмежного 

висмоктування робочої сили, встановлюючи примусове обмеження робочого 

дня державою.  

Дещо схожа ситуація спостерігалася і на українських землях, де у період 

Середньовіччя ситуація з нормуванням робочого часу найманих працівників 

була кращою, ніж у часи, коли почала розвиватися мануфактура. Так, протягом 

ХVІІІ ст., коли українські землі були в складі Речі Посполитої, існувало 
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кріпацтво й збагачувалися польські пани за рахунок тяжкої праці українських 

селян, робочий день тривав від 14 до 16 год., а часом і більше [96, с. 355]. 

Таким чином, період Середньовіччя та початок XIX століття 

характеризується пануванням кріпосного права, за якого привілейовані верстви 

населення намагалися за допомогою законів експлуатувати нижні прошарки 

суспільства, прагнучи якомога більше використовувати їх працю, що 

призводило до збільшення робочого часу, який підданий використовував на 

благо свого господаря. 

Якщо розглядати історичні періоди становлення та розвитку інституту 

робочого часу, то слід наголосити на тому, що вагомий вплив на розвиток 

інституту робочого часу мало так зване «фабричне законодавства». На початку 

XIX століття майже вся Європа зазнала даних перетворень. Наочним 

прикладом є Англія, у якій сталася фальсифікація хліба і виникла категорія 

булочників, котрі хліб продавали нижче повної ціни. Ці явища почали 

розвиватися в Англії з початку XVIII століття, що заклало основу 

капіталістичного  виробництва, яке характеризувалося безмірним подовженням 

робочого дня і нічних робіт, хоча навіть в Лондоні останні отримали серйозне 

поширення лише з 1824 року. Як відомо, така система змін, таке господарство 

панувало в повнокровний юнацький період англійської бавовняної 

промисловості і процвітає в даний час на текстильних фабриках Московської 

губернії. Як система, цей 24-годинний процес виробництва існує і понині у 

багатьох галузях промисловості Великобританії, зокрема на доменних печах, в 

кузнях, на залізопрокатних заводах та інших металевих мануфактурах Англії, 

Уельсу і Шотландії. Процес праці триває по 24 години не тільки кожних з 6 

буденних днів, але в більшості випадків охоплює також і 24 години недільних 

діб. До складу робітників входять чоловіки і жінки, дорослі і діти обох статей. 

Діти і підлітки мають вік від 8 (в інших випадках від 6) до 18 років [94, с. 241]. 

На той час у деяких галузях дівчата і жінки працювали вночі спільно з 

чоловічим персоналом. 

У таких умовах праці звичайні працівники продовжувати свою роботу не 
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могли, дана ситуація спостерігалась не тільки в Англії, але і більшості країн 

нинішньої Європи. У процесі розвитку капіталістичних відносин, їх переходу  

до індустріальної стадії працівники починають боротьбу за полегшення умов 

праці та законне регулювання робочого часу. 

Так, в Англії у 1802 і 1819 роках законодавчою владою було прийнято 

ряд законів, що заборонили працю дітей молодших 9-ти років, нічну роботу в 

бавовняній промисловості неповнолітніх до 16-ти років та обмежили робочий 

час цих категорій працівників 12 год. на добу [97, с. 24]. З прийняттям даного 

закону праця дітей починає більш пильно контролюватися на рівні держави. 

Парламентарі дійшли висновку, що тривалість робочого дня потрібно 

поступово зменшувати. Дітей менше залучають до складної фізичної праці та 

забороняють їм роботу в нічні зміни. Закон 1833 року передбачає, що 

звичайний робочий день на фабриці повинен починатися з 5 години ранку і 

закінчуватися о 8 годині вечора. У межах цього 15-годинного періоду закон 

дозволяє використовувати працю підлітків (осіб у віці від 13 до 18 років) у 

будь-який час, проте за умови, що одна і та ж особа цього віку не повинна 

працювати більше 12 годин на день, за винятком деяких особливо 

передбачених випадків. Пункт 6-й акта визначає, що «протягом кожного дня 

кожній особі з обмеженим робочим часом має надаватися принаймні 1 година 

на їжу». Праця дітей 9-13-річного віку обмежена 8 годинами на день. Нічна 

праця, тобто праця з 8 години вечора до 5 години  ранку, була заборонена для 

всіх осіб віком від 9 до 18 років. 

Нарешті у 1834 році в Англії створюється перша робітнича (фабрична) 

інспекція. Крім того, парламент ухвалив закон, відповідно до якого з 01 березня 

1834 року діти молодше 11 років, з 01 березня 1835 року – молодше 12 років і з 

01 березня 1836 року – молодше 13 років не повинні працювати на фабриці 

більше 8 годин. Законом 1847 року робочий день для дітей законодавчо 

обмежується 10 годинами (58 год. на тиждень), а у 1867 році встановлюються 

суворі санітарно-гігієнічні вимоги щодо охорони праці. Активне поширення 

дитячої праці призвело до того, що тривалість роботи дітей багато в чому 
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впливала й на аналогічні показники дорослих працівників. Так, до початку 80-х 

років ХIХ ст. в Англії тривалість тижневої роботи становила 56 год. У 1878 

році Актом про фабрики і майстерні було введено універсальну заборону праці 

дітей до 10 років, заборону роботи дітей і підлітків у недільні та святкові дні 

[89, с. 89- 90]. З огляду на історичні події, які складалися того часу в Англії, це 

були не найкращі часи для регулювання робочого часу. Великі маси 

працівників почали вимагати від парламенту скорочення робочого часу. Під 

тиском робітничих протестів законодавці змушені були переосмислити існуючі 

умови праці і прийняти ряд нових положень. З’явився додатковий фабричний 

акт від 07 червня 1844 року, який вступив в силу з 10 вересня 1844 року. Він 

поставив під охорону закону нову категорію робітників – жінок старше 18 

років. Вони були в усіх відношеннях прирівняні до підлітків: їх робочий час 

обмежений 12 годинами, нічна праця заборонялася тощо. [94, с. 262]. 1846-1847 

роки склали цілу епоху в економічній історії Англії. Скасування хлібних 

законів, скасування ввізних мит на бавовну та інші сировинні матеріали, 

проголошення свободи торгівлі кардинально змінило ситуацію в економіці, що 

потягло за собою і зміни у робітничому законодавстві Парламентом був 

прийнятий білль про десятигодинний робочий день, якого так довго домагалися 

наймані працівники. Новий фабричний акт від 08 червня 1847 року 

встановлював, що з 01 липня 1847 року починає діяти попереднє скорочення 

робочого дня до 11 годин для «підлітків» (від 13 до 18 років) і для всіх 

працівниць, а з 01 травня 1848 року – остаточне обмеження робочого дня тих 

же категорій робітників 10 годинами. У всьому іншому цей акт був лише 

деякою зміною і доповненням до законів 1833 і 1844 років. 

Дані перетворення, які відбувалися в Англії, не могли пройти непомітно, 

оскільки в той час ця держава була мотором економічного прогресу в Європі. 

Хід подій тих часів неодмінно відображався і на інших країнах Європи, зокрема 

однією з передумов розвитку законодавства про робочий час стало прийняття 

певних правових норм у Франції. Фабричне законодавство в цій країні стало 

формуватися дещо пізніше, ніж в Англії. Так, Законом 1841 року «Про дитячу 
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працю на фабриках» було встановлено мінімальний вік прийому на роботу – 8 

років і заборонено використання дитячої праці на нічних і небезпечних роботах 

[98, с. 4]. Як писав К.Маркс, у Сполучених Штатах Північної Америки всякий 

самостійний робітничий рух залишався паралізованим, поки рабство 

спотворювало частину республіки. Праця білих не може звільнитися там, де 

праця чорних носить на собі ганебне клеймо. Але смерть рабства негайно ж 

породила нове юне життя. Першим плодом Громадянської війни 1861-1865 рр. 

у США була агітація за восьмигодинний робочий день, що крокує 

семимильними кроками локомотива від Атлантичного океану до Тихого, від 

Нової Англії до Каліфорнії. Одночасно (початок вересня 1866 р.) конгрес 

Міжнародного Товариства Робітників в Женеві, згідно з пропозицією 

лондонської Генеральної Ради, ухвалив наступне: «Попередньою умовою, без 

якої всі подальші спроби поліпшення становища робітників і їх звільнення 

приречені на невдачу, є обмеження робочого дня... Ми пропонуємо в 

законодавчому порядку обмежити робочий день 8 годинами» [94, с. 279-280]. 

Можна вважати, що даний акт заклав фундамент стосовно встановлення 8-

годинного робочого дня у всьому світі. Всі ці перетворення неодмінно 

відобразилися на регулюванні робочого часу і в Російській імперії, яка 

панувала на частині українських земель.  

Аналіз європейського законодавства того часу свідчить про те, що 

регулювання трудових відносин торкалося переважно особливих категорій 

працівників ( жінок, дітей ). Покращувався їх трудовий статус як працівників, 

підвищувалася увага до них з боку держави. Це питання торкнулося і нашого 

так званого фабричного законодавства. Першим фабричним законодавчим 

актом став Закон від 01 червня 1882 року «Про малолітніх, працюючих на 

заводах, фабриках і мануфактурах», згідно з яким діти до 12 років до роботи не 

допускалися, а з 12 до 15 років не могли працювати більше 8 год. на добу. Вони  

також не допускалися до шкідливої й виснажливої праці, до роботи у святкові 

та недільні дні, у нічний час [99, с. 53]. 

31 березня 1861 року були затверджені тимчасові «Правила про наймання 
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робітників». Однак ці Правила в основному стосувалися оплати праці та 

лікування робітників, а не регулювання тривалості робочого часу. Того часу 

поштовх у скасуванні невільної праці відбувався не тільки на території 

України. Історичних змін зазнали і в США, де в 1861-1865 роках було прийнято 

тридцяту правку до Конституції США про відміну рабства, що автоматично 

вплинуло на регулювання робочого часу в країні. 

Із середини ХІХ ст. друга хвиля реформування торкнулася правового 

регулювання робочого часу, коли урядом було прийнято ряд нормативних 

актів, які сприяли розвитку законодавства щодо регулювання робочого часу. 

Так, Положення від 07 серпня 1845 року забороняло призначати на нічні роботи 

малолітніх, які були молодші 12 років, а Положення від 31 березня 1861 року   

забороняло працю дітей до 12 років на гірських казенних заводах. Усі ці акти 

носили декларативний характер, їхні норми не були забезпечені санкціями, а 

роботодавці практично не звертали на них уваги [100, с. 33-67]. Більшість 

вчених-дослідників притримуються думки, що з даного періоду і 

розпочинається формування трудового права як галузі права, що починає 

поступово набувати ознак самостійної галузі.  

Загалом робочий день в Російській імперії в другій половині ХIХ століття 

тривав 12-13 годин, а на багатьох підприємствах – 15-16 годин. Капіталісти на 

власний розсуд ставили умови найму, тривалість робочого дня і розміри 

заробітної плати [101]. 

Криза перевиробництва, яка почалася в Російській імперії взимку 1880-

1881 рр., значно погіршила умови життя і праці робітників. У зв’язку з цим 

почалися масові протести робітників, які змусили уряд переглянути трудове 

законодавство, розпочавши роботу над створенням фабрично-трудових законів. 

На початку 1882 року міністри внутрішніх справ, фінансів, юстиції та народної 

освіти  подали проект закону, який і був затверджений імператором 01 червня 

1882 року. Цей перший з низки прийнятих у подальшому фабрично-трудових 

законів називався «Про малолітніх, які працюють на заводах, фабриках і 

мануфактурах» [101, с. 148-150]. Його особливість полягала в тому, що  він 
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відображав норми, які регулювали такі умови праці відносного робочого часу, 

де : 

1) дітям, незалежно від статті, які не досягли 12-річного віку, працювати 

заборонялося; 

2) особи, вік яких становив від 12 до 15 років, не повинні працювати 

більше ніж 8 годин на добу, за винятком часу, що відводився на сніданок, обід, 

вечерю, відвідування школи та відпочинок, і тільки між 5 год. ранку і 9 год. 

вечора; 

3) не допускалася робота дітей, вік яких сягає від 12 до 15 років, у неділю 

і святкові дні; 

4) одним із обов’язків власника підприємств було надавати малолітнім 

працівникам можливість відвідувати школу. 

Таким чином, і протягом цього періоду законодавець приділяв особливу 

увагу регулюванню робочого часу дітей і неповнолітніх. Уже  01 травня 1884 

року закон набрав чинності, але, як виняток, Міністру фінансів за погодженням 

з Міністром внутрішніх справ дозволялося залучати до праці малолітніх з 10 

років, а дітей з 12 до 15 років – до роботи в нічну зміну [99, с. 53].  

Тобто поряд із покращенням умов робочого часу дітей і неповнолітніх 

усе ж були й певні винятки щодо залучення їх до роботи. Це стало однією з 

причин прийняття Закону від 03 червня 1885 року «Про заборону нічної роботи 

неповнолітнім і жінкам на фабриках, заводах і мануфактурах», що набрав 

чинності з 01 жовтня того ж року. Закон забороняв (у вигляді експерименту на 

три роки) залучати жінок і підлітків, які не досягли 17 років, до нічних робіт (з 

21.00 до 5.00 год.) на фабриках [60, с. 18-19]. Водночас розвиток промисловості 

дав змогу знизити важку фізичну працю працівників із заміною її на машинне 

виробництво, що підвищило ефективність підприємницької діяльності та 

спричинило скорочення робочого дня працівників. 

Оскільки багато з положень Закону від 01 червня 1882 року було 

неясними і невизначеними, то 26 лютого 1885 року були опубліковані «Правила 

для фабрикантів і інструкція чинам фабричної інспекції», покликані роз’яснити 
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зміст названого Закону, в тому числі щодо регулювання робочого часу. 

Істотно вплинув на подальший розвиток фабричного законодавства 

Морозівський страйк 1885 року.  У червні 1885 року було затверджено Закон 

«Про заборону нічної роботи неповнолітнім і жінкам на фабриках, заводах і 

мануфактурах». Закон містив лише дві статті такого змісту: 

1) «Заборонити в вигляді досвіду на три роки, починаючи з 01 жовтня 

1885 року для жінок і підлітків, що не досягли 17 років, нічні роботи на 

бавовняних, полотняних і вовняних фабриках, надавши Міністерству фінансів, 

при взаємному узгодженні з Міністром внутрішніх справ, можливість 

поширити цей захід і на інші промислові установи з попередженням про те 

фабрикантів до терміну звичайного найму робітників»; 

2) «Надати Міністру фінансів, при угоді з Міністром внутрішніх справ, 

можливість розпочати всебічний розгляд питання про нічну роботу підлітків і 

жінок не пізніше встановленого в попередній статті трирічного терміну». 

03 червня 1886 року були затверджені «Правила про наймання робітників 

на фабрики, заводи і мануфактури» і «Особливі правила про взаємні відносини 

фабрикантів і робітників». Цими нормативними актами, перш за все, 

передбачалося укладення договору найму із записом його умов у розрахунковій 

книжці, затвердженій фабричною інспекцією, яка отримувала право 

затверджувати правила внутрішнього розпорядку, в тому числі робочого 

графіка, на підприємствах, які підлягали її контролю [102, c. 78]. 

З огляду на тенденції розвитку законодавства про робочий час, можна 

говорити про те, що держава переймалася правами певних категорій 

працівників, але це також відобразилося на регулюванні відносно загальної 

категорії працівників, що в подальшому мало позитивний вплив на 

законодавство про робочий час. Так, Законом «Про тривалість і розподіл 

робочого часу в установах фабрично-заводської та гірничої промисловості» від 

02 червня 1897 року було встановлено скорочення тривалості нічної роботи для 

всіх категорій працівників (з 22.00 до 4.00 год.) [103, с. 5]. 

Хоча багато в чому Правила від 03 червня 1886 року були 
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декларативними, проте їх прийняття забезпечувало певний порядок в 

регулюванні робочого часу. Але слід зазначити, що норми, введені фабричним 

законодавством, поширювалися не на всю територію Російської імперії. 

Правила від 03 червня 1886 року мали чинність тільки на території 

Петербурзької, Московської і Володимирської губернії, в 1891-1894 роках вони 

поширилися ще на 15 губерній і тільки в 1899 році – на райони гірської 

промисловості. 

У 80-90-ті роки XІХ століття, коли проводилися контрреформи, права 

трудящих, закріплені в фабрично-трудовому законодавстві, були помітно 

урізані. Так, 24 квітня 1890 року Державна рада прийняла постанову про зміни 

та доповнення відповідних статей законів від 01 червня 1882 року і від 03 

червня 1885 року. Ця постанова об’єднавши їх в один законодавчий акт і 

змінила колишні норми в найістотніших пунктах. Була, зокрема, розширена 

сфера застосування праці малолітніх шляхом дозволу роботи малолітніх (до 12 

років) до 6 год. і нічної праці дітей (12-15 років) до 9 год. у тих випадках, коли 

це «буде визнано корисним». 

Нова потужна хвиля робітничого руху в 90-х роках XIX ст. змусила 

царський уряд знову повернутися до зміни фабрично-трудового законодавства. 

У цьому контексті 02 червня 1897року був прийнятий Закон «Про тривалість і 

розподіл робочого часу в закладах фабрично-заводської промисловості», який 

набув чинності з листопада 1899 року [104, с. 56].  

Після промислових революцій та індустріалізації виробництва у XVIII- 

XIX ст. виникла потреба у постійній праці кваліфікованих робітників, що дало 

можливість їм заявити про свої права. Така необхідність була спричинена тим, 

що темпи зростання російської промисловості становили 5,8% в 1885-90 рр., 

7,6% – в 1890-95 рр. і 9,2% – в 1895-1900 рр. Важка промисловість розвивалася 

вдвоє вищими темпами, ніж легка. За орієнтовними підрахунками Німецького 

кон’юнктурного інституту за 1861-1900 роки продукція російської 

промисловості зросла в 7 разів. Такий вектор розвитку економіки держави 

потребував затрати чималих сил самих робітників. У той час знову 
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загострюється боротьба робітничого класу за свої трудові права, серед яких 

основне місце відводилося робочому часу.  

        Більш детальний розгляд цього питання дозволяє стверджувати, що 

робітничий клас Росії протягом десятиліть вів запеклу боротьбу за 

восьмигодинний робочий день. Уже в першому проєкті програми Соціал-

демократичній партії (1895 р.), написаному В.І. Леніним, з’явилася вимога про 

законодавче обмеження робочого дня 8 годинами на добу (у ньому містилися й 

інші положення, що стосувалися регулювання робочого часу) [105]. Ця вимога 

кожного разу з великими деталями відтворювалося у всіх наступних проєктах, а 

також в програмі, прийнятій на II з’їзді РСДРП в 1903 р, і в проєкті програми 

1917 року, і в законопроєктах, внесених більшовицькою фракцією РСДРП в IV 

Державну думу в 1912 році [106]. 

У 1904 році було проведене дослідження, яке дозволяє більш-менш точно 

встановити тривалість робочого дня у великій індустрії. В металообробній 

промисловості вона дорівнювала 10 год., а в середньому по всіх галузях 

фабрично-заводської промисловості –10,6 години. Якщо ж розділити робітників 

на групи за статтю і комплектами, то вийде наступна картина: для жінок, які 

працюють одним комплектом – 10,9 год., двома – 9,6 год., для чоловіків, що 

працюють як одним, так і двома комплектами –10,8 год. [107, с. 24]. 

Страйки на Путіловському заводі і події, які проходили в січні 1905 року 

в Петербурзі, стали поштовхом до величезного страйкового руху, що охопив 

майже всю країну. Протягом 1905 року відбулось 13 995 страйків, у яких взяли 

участь 2 863 173 працівники. При цьому левова частка страйків носила 

політичний характер. Із загального числа лише 4 388 страйків (1 051 209 

учасників) були економічними. Серед вимог, які висувалися працівниками, 

було збільшення заробітної плати та скорочення робочого дня. Масові 

заворушення спонукали тогочасну владу зайнятися врегулюванням робочого 

часу. Після петербурзьких подій, які відбувалися 09 січня 1905 року, 

чиновниками було прийнято звернення до робітників, в якому зазначалося, що 

влада готово приступити до розробки закону про подальше скорочення 
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робочого часу. Аналізуючи тогочасні події, слід зазначити, що урядом було 

здійснено ряд заходів щодо впорядкування побуту робітників, а також 

розроблено законопроєкт, яким передбачалося скорочення робочого часу в 

промислових закладах до 10 годин, а в безперервних виробництвах і при нічних 

роботах – до 8 годин. Але у процесі його розробки виявилося, що він в 

принципі не задовольняє інтереси працівників промисловості, оскільки вони 

під час страйків висували переважно політичні вимоги, спрямовані на зміну 

форми державного правління в Росії. Тому представники цієї категорії 

робітників відмовилися брати участь у роботі комісії, що в подальшому 

негативно відобразилося на загальному розвитку законодавства про робочий 

час працівників. 

Продовжуючи дослідження в галузі правового регулювання робочого 

часу,  слід звернути увагу на те, що в кінці листопада 1905 року Петербурзькою 

радою робітничих депутатів було розроблено комплекс заходів, спрямованих на 

запровадження явочним порядком восьмигодинного робочого дня на всіх 

місцевих фабриках і заводах. Ця спроба, будучи ізольованою, не увінчалася 

успіхом, а невдача збройного повстання в грудні 1905 року призвела до ще 

більшого посилення реакції. 

Уряд з огляду на обставини, які склалися в той час, прийняв рішення 

доопрацювати законопроєкт, який регулював робочий час працівників. У 

редакції від квітня 1906 року цей акт мав уже інший вид: робочий час складав 

60 годин на тиждень з максимальною тривалістю до 14 годин на день, при 

нічній роботі – 9 годин; при безперервних виробництвах допускалося 

збільшення тривалості робочого дня до 12 годин. Більшість підприємців не 

заперечувала цього положення при умові, що в перший рік дії закону існуюча 

норма була знижена до 66 годин на тиждень, а через два роки – до 60 годин. 

Таким чином, незважаючи на деякі часткові поліпшення, загальна 

ситуація кардинально не змінилася. Наприклад, допускалося несення служби на 

залізницях протягом 14 і 16 годин беззмінно. 

Проте революційний рух 1905-1906 років не минув безслідно. В ряді 
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галузей промисловості підприємці, не чекаючи законодавчого обмеження, 

поступалися бажанням робітників в залежності від ступеня їх наполегливості і 

економічної кон’юнктури. 

1913 року відділ промисловості зробив обстеження підприємств 

фабрично-заводської і гірської промисловості. Під час першого з них 

обстеженню підпадало 17 726 підприємств, на яких працювало 2 212 477 

робітників, а другого – 1 566 підприємств (424 327 робітників), але при цьому 

були виключені робітники, зайняті на додаткових роботах. Таким чином, були 

оброблені дані про 2 285 529 робітників, з яких 1 971 202 були зайняті в 

фабрично-заводської промисловості, а 314 327 – в гірничодобувній. В процесі 

обробки одержаних даних виявилося наступне: із загальної чисельності 

чоловіків 8,7% працювали менше 9 годин, переважно в три зміни на 

підприємствах цукрової промисловості і  підрядного буріння, близько 57% 

працювали від  9 до 10 годин, 34,4% працювали від 10 до 12 годин; з числа осіб 

жіночої статі 3,6% працювали менше 9 годин, близько 76% працювали від 9 до 

10 годин, інші 20,4% працювали від 10 до 12 годин; з числа підлітків близько 

7% працювали менше 9 годин, 60% – від 9 до 10 годин включно й інші (близько 

33%) працювали понад 10 годин на добу [107, с. 27-28]. 

Якщо порівняти тривалість робочого дня в 1913 році з тією, яка була 

встановлена обстеженням 1904 року, то можна відзначити тенденцію до 

подальшого її скорочення. Так, помітно розширилося застосування 

восьмигодинного або ще більш короткого робочого дня. Зокрема в 1904 році 

ним користувалося 3,6% робітників обох статей (не рахуючи малолітніх), а в 

1913 році – 8,5% загальної кількості обстежених робітників в основних 

виробництвах обробної і гірничодобувної промисловості. На нафтових 

промислах тризмінна робота стала тепер навіть панівною. Великого поширення 

вона набула також на цукрових заводах, підприємствах поліграфічної 

промисловості, при видобутку золота та вугілля. 

Перед Першою світовою війною ( 1913 р.) середня тривалість робочого 

дня на промислових підприємствах, підпорядкованих фабричній інспекції, 
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становила 10 год. На інших підприємствах вона була вищою. У роки Першої 

світової війни тривалість робочого дня збільшилася і на підприємствах великої 

промисловості. З міркувань роботи на оборону були скасовані передбачені 

законом обмеження робочого часу для жінок, підлітків, при роботі вночі [108, 

с. 147-150]. 

Аналізуючи період, який відноситься до початку XX ст. (1904-1917 роки), 

можна стверджувати, що за винятком деяких галузей господарства, котрі  

перебували в особливо сприятливих умовах, скорочення робочого дня в даний 

час було незначним. Тільки в самому кінці цього періоду, зокрема після 

лютневого перевороту 1917 року, в різних частинах країни почався рух за 

введення восьмигодинного робочого дня, який явочним порядком починає 

впроваджуватися в Петрограді, Москві і ряді інших промислових центрів. 

Створене у складі Тимчасового уряду міністерство праці зайнялося розробкою 

питання про введення нормального робочого дня в законодавчому порядку, але 

реалізовано воно було уже після більшовицького перевороту у жовтні 

(листопаді) 1917 року.  

Як зазначав М.Г. Александров, перехід від капіталізму до соціалізму – 

перший важливий етап у формуванні трудового права радянського типу. Одним 

із перших законодавчих актів Радянської держави й першим радянським 

декретом про працю була постанова РНК від 29 жовтня (11 листопада) 1917 

року «Про восьмигодинний робочий день, тривалість і розподіл робочого 

часу», що широко охоплювала питання регулювання робочого часу й часу 

відпочинку. Постанову про восьмигодинний робочий день було доповнено 

постановою від 14 червня 1918 року «Про щорічні відпустки для робітників і 

службовців із збереженням заробітної плати» [109, с. 118-119]. 

Даний акт поширювався на всі підприємства і господарства незалежно від 

їх розміру і від того, кому вони належать, а також на всіх осіб, зайнятих 

роботою по найму. Норми даного документа, що регулювали нормальний 

робочий час, в першу чергу, закріплювалися в правилах внутрішнього 

трудового розпорядку, які забороняли перевищувати норму понад 8 годин на 
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добу або 48 годин в тиждень. Також слід зазначити, що в цей час включався і 

час, передбачений для чистки машин і приведення в порядок робочого 

приміщення. Не більше як через шість годин від початку робіт повинна бути 

перерва, не коротша однієї години, для відпочинку і прийняття їжі. На 

підприємства, робота яких визнається безперервною і ведеться у тризмінному 

режимі, правило про перерви не поширюється, але роботодавець зобов’язаний 

надати робочим право прийняття злиденні під час роботи. 

Отже, однією з перших вимог робітничого класу після повалення 

самодержавства було введення восьмигодинного робочого дня. Без всякого 

законодавчого оформлення воно було здійснено на більшості підприємств 

Петрограда і Москви в березні-квітні 1917 року. 10 березня 1917 року між 

однією з найбільш представницьких організацій буржуазії Петрограда –  

об’єднанням фабрикантів і заводчиків – і Петроградською Радою робітничих і 

солдатських депутатів було укладено угоду наступного змісту: 

«1. Надалі до видання закону про нормування робочого дня на всіх 

фабриках і заводах вводиться восьмигодинний робочий день у всіх випадках. 

2. Напередодні недільних днів робота здійснюється протягом 7 год.  

3. Скорочення годин роботи не повинно впливати на розмір заробітків 

робітників.  

4. Понаднормова робота допускається за згодою фабрично-заводських 

комітетів» [110]. 

При однозмінній денній роботі найменша тривалість недільного і 

святкового відпочинку визначається тривалістю 42 години. При двозмінній 

роботі двома комплектами і тризмінній роботі трьома комплектами ця 

тривалість відпочинку визначається за згодою з робітниками та їх 

організаціями. 

Понаднормові роботи можуть виконуватися робітниками чоловічої статі 

старше 18 років з дозволу робітничих організацій лише у виняткових випадках, 

наприклад, при терміновому ремонті, необхідності закінчити розпочаті роботи 

без псування матеріалу або механізмів. Понаднормова робота оплачується в 
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подвійному розмірі і допускається не більше 50 днів на рік для кожного 

окремого закладу, при ому тривалість її не повинна перевищувати 4 годин 

протягом двох діб поспіль [107, с. 31]. 

Ну при цьому нормативний акт про восьмигодинний робочий день 

остаточного законодавчого закріплення набув вже після повалення 

Тимчасового уряду більшовиками. 29 жовтня 1917 року було видано Декрет 

РНК «Про восьмигодинний робочий день». Зазначений документ слід віднести 

до числа найважливіших актів нового, соціалістичного уряду робітників і селян 

[111].  

Події того часу сприяли позитивному розвитку законодавства про працю,  

а також правого регулювання робочого часу, оскільки положення Декрету РНК 

«Про восьмигодинний робочий день» були конкретизовані, уточнені і 

відображені в розроблених на місцях правилах внутрішнього розпорядку, в 

колективних договорах, тарифних угодах і акумульовані в першому Кодексі 

законів про працю, прийнятому ВЦВК 04 листопада 1918 року. 

КЗпП 1918 встановив, що тривалість нормального робочого часу кожного 

працівника не може перевищувати 8 денних або 7 нічних годин. Для підлітків 

16-18 років і в галузях праці, особливо важких і несприятливих для здоров’я, 

нормальний робочий час складає 6 год. Передбачаються перерви для 

відпочинку і прийому їжі не пізніше ніж через 4 год. після початку роботи. 

Понаднормові роботи допускаються тільки у виняткових випадках, зазначених 

у Кодексі, але не більше ніж протягом 50 днів на рік і тільки за згодою 

профспілки. До надурочних робіт, безумовно, не допускаються жінки та 

підлітки [112, с. 9-10]. 

Фактично паралельно із Кодексом законів про працю 1918 року в Україні 

Центральною Радою 25 січня 1918 року був прийнятий Закон про 

восьмигодинний робочий день. Він передбачав відміну та поправку статей 64, 

65, 68-70, 72-75 та 193-201 Статуту про промислову працю і поширювався на 

всі підприємства, на яких використовувалася наймана праця, незалежно від 

розміру цих підприємств та від того, кому вони належали [86, с. 287]. 
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Робочий день, який встановлюється нормами внутрішнього розпорядку 

підприємств (п. 1 ст. 103 Статуту про промислову працю – нормальний робочий 

час), не повинен бути вище 8 год. на добу та 48 год. на тиждень, з урахуванням 

і часу, потрібного для чистки машин і для наведення порядку в робочому 

приміщенні. Перед Різдвом (24 грудня) та Трійцею праця закінчується о 12 год.  

дня [113]. 

Однак в історії правового регулювання трудових відносин було чимало 

випадків, коли ситуація погіршувалася. Так одним із них стала Перша світова 

війна – глобальний збройний конфлікт, який розвивався, перш за все, в Європі з 

28 липня 1914 до 11 листопада 1918 року, в якому брало участь 38 держав із 

населенням 1,5 млрд мешканців. Конфлікт мав вирішальний вплив на історію 

XX століття. Дана подія також прямо відобразилась на регулюванні робочого 

часу звичайних працівників. Підтвердженням цього є те, що 15 липня 1918 року 

ВЦВК визнає, що Соціалістична вітчизна в небезпеці. 02 вересня цього ж року 

Радянська Росія оголошується військовим табором. Декретом від 30 листопада 

засновується Рада Робітничої і Селянської Оборони. У цьому акті, зокрема, 

зазначається: «Не тільки в армії й на флоті, але і в продовольчому та 

транспортному секторі, а також в області військової промисловості повинен 

бути встановлений військовий режим, режим суворої трудової дисципліни, що 

відповідає положенню країни, яку бандити імперіалізму змусили перетворити у 

військовий табір» [114]. Умови, в яких доводилося налагоджувати оборону 

країни, були виключно важкими. Методи державного примусу, продиктовані 

військовою необхідністю, проникають усюди, зокрема і в організацію праці. 

Робітники основних промислових районів у порядку численних 

військових, партійних і професійних мобілізацій і закликів поставляли кадри 

для армії, продовольчих органів, транспорту, військової промисловості, 

лісозаготівель. У період найбільш гострої господарської розрухи (1919 р.) 

пролетаріат створив таку форму комуністичної організації праці, як суботники. 

На даному аспекті наголошував і дослідник Л.Я. Гінцбург, який у своїй 

роботі вказував на те, що робітничий клас виніс на своїх плечах головний тягар 
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громадянської війни і падіння продуктивних сил. В результаті різко 

скоротилася чисельність кадрового пролетаріату, не тільки у зв’язку з 

висуненням на керівну військову, господарську та професійну роботу, але і в 

зв’язку з фізичним знищенням, загибеллю на фронтах, від епідемій, а також 

явищем декласування окремих прошарків робітничого класу із-за падіння 

виробництва, тривалих перерв в роботі, продовольчої кризи і відходу в село  

[112, с. 11]. У результаті запровадження суботників робочий час працівників 

збільшився, що ставило в некомфортні умови виробництва працівників. Але 

такий захід був вимушеним і носив державний характер, який спрямовувався на 

подолання тогочасних проблем. 

Все це зумовлювалося тим, що основні аспекти трудового права того 

періоду були відображені в розділі «Охорона праці і соціальне забезпечення» 

Програми Російської комуністичної партії, прийнятої на VIII з’їзді в березні 

1919 року. Заходи, які проводила влада на той час, передбачали подальше 

скорочення в майбутньому робочого дня до шести годин «при загальному 

збільшенні продуктивності праці без зменшення винагороди за працю». Але 

мета даної програми полягала в тому, що обставини, які створені війною, 

навала світового імперіалізму перешкоджають нормальній реалізації нового 

трудового законодавства, тому тимчасово неминучі деякі зміни, зокрема 

допущення понаднормових робіт, прийом на роботу підлітків, скорочення 

тривалості відпустки тощо. 

Л.Я. Гінцбург зазначав, що трудові відносини регулювалися відповідно до 

загальної військової обстановки і характеризувалися послідовним 

запровадженням всюди найсуворішої централізації, яка базувалась на засадах 

загальної трудової повинності, трудових мобілізацій і мілітаризації цілих 

галузей праці. Падіння цінності грошей сприяло натуралізації заробітної плати, 

викликало до життя натуральні форми преміювання. Було проведено поголовне 

і обов’язкове профспілкове членство. Спеціальні акти з регулювання праці, 

видані поза системою КЗпП, фактично замінили його. До них належали 

Загальне нормальне положення про тариф від 02 травня 1919 року 24  та 
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Загальний стан речей про тариф від 17 червня 1920 року 25, які легалізували 

більш широке застосування надурочних робіт і ряд інших відступів від 

принципів Кодексу. Понаднормові роботи допускалися «у виняткових 

випадках» з дозволу губернської ради профспілок, затвердженого губернським 

відділом праці в обсязі 4 год. на день. З санкції Наркомпраці кількість 

понаднормових робіт могла бути збільшена. З дозволу відповідної ради 

профспілок допускалася робота у святкові дні з оплатою за тарифом 

понаднормової роботи, робота в дві і три зміни. При змінній роботі тривалість 

нічної зміни зрівнювалася з денною. Як виняток, була дозволена робота 

підлітків 14-16 років, для яких передбачався чотиригодинний робочий день. На 

підставі постанови ВЦРПС і Наркомпраці підлітки 16-18 років могли бути 

допущені до нічних робіт [112, с. 11-12]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що суворі заходи, які 

впроваджувалися для регулювання робочого часу в період соціалістичної 

революції та військового часу, були спрямовані на забезпечення трудової 

дисципліни. Самі показники використання робочого часу того періоду були 

досить низькими, оскільки зумовлювалися рядом чинників, зокрема падінням 

продуктивності праці, великою кількістю прогулів. Це все було результатом 

загального розладу господарства, війни і розорення тогочасної держави. Так, за 

даними за 1920-1921 рр. на одного робітника припадало 34,6 прогульних днів (з 

них 21,6 без поважних причин і 13,0 – з поважних), 20,3 дня пропущено через 

хворобу, 10,2 дня йшло на роботу в різних організаціях і 7,9 дня – на простої. 

Разом це складало 73 дні, не враховуючи 72 дні, що припадають на свята і 

законну відпустку. З переходом до нової економічної політики життя стало 

поступово налагоджуватися і кількість днів фактичної роботи швидко зросла 

[107, с. 34]. 

Протягом 1921-1922 років було видано низку нормативних документів, 

що стосувалися правового регулювання робочого часу. До них, зокрема, 

належали наступні: «Про скасування загальної трудової повинності»; «Про 

добровільне залучення робочої сили»; «Основні положення по тарифному 
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питанню»; «Про колективні договори». Названі акти були відображені і 

систематизовані в Кодексі законів про працю 1922 року. Порівнюючи Кодекс 

1922 року із його попередником – Кодексом 1918 року, варто зазначити, що в 

цілому регулювання тривалості робочого часу працівників залишилося без 

змін. Але слід наголосити на тому, що даний Кодекс чітко закріплював основи 

робітничого законодавства, зокрема 8-годинний робочий день (ст. 30). У КЗпП 

знайшли відображення й інші основні елементи робітничого законодавства, такі 

як право на відпустку, державне соціальне страхування тощо.  

КЗпП 1922 року можна назвати пам’яткою ленінського етапу розвитку 

радянського трудового права. Кодекс мав перспективний характер, оскільки він 

не стільки підсумовував відносини, що склалися, скільки створював базу для 

розвитку нових. Проте перші п’ять років він майже не змінювався. За 1922-1927 

рр. в Кодекс було внесено по суті лише одна зміна: в 1925 році скасовані ст. 5 

10 ( «Про порядок найму та надання робочої сили»). У той же період додатково 

були включені примітки 2 і 3 до ст. 1 (про сезонні найми тимчасових робітників 

і службовців) і змінена редакція ст. 31 (крім понять «батьки» й «опікуни», 

запроваджені поняття  «усиновителі» і «піклувальники»). Таким чином, КЗпП 

1922 року був прикладом виключно стабільного закону. 

Як зазначає В.І. Прокопенко, в СРСР на честь десятиріччя жовтневого 

перевороту ЦВК СРСР 15 жовтня 1927 року видав маніфест, який передбачав 

забезпечення протягом найближчих років переходу промислових працівників із 

8-годинного на 7-годинний робочий день без зменшення заробітної плати [86, 

с. 287].  

У своїх дослідженнях Л.Я. Гінцбург акцентував увагу на тому, що на 

основі рішень XIV (1925 р.) і XV (1927 р.) з’їздів ВКП (б) країна приступила до 

здійснення планів індустріалізації і колективізації сільського господарства. У 

промисловості широким фронтом розгорнулося соціалістичне змагання. Воно 

закріпилося як органічно властивий соціалістичного ладу метод активної участі 

працюючих мас в будівництві соціалістичної економіки [112, с. 30]. 

На виконання маніфесту було прийнято постанову «Про семигодинний 
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робочий день», ухвалену ЦВК і РНК СРСР у червні 1929 року. Згідно з нею 

поступово більшість робітників було переведено на 7-годинний робочий день. 

Запроваджувалася шестиденка, за якою існуала ситема де, якій було притамоно 

п’ятиденний робочий тиждень з одним вихідним днем і за якою тривалість 

робочого тижня фактично встановлювалася в 35 год, а кожен шостий день – 6, 

12, 18, 24 та 30 число кожного місяця, незалежно від того, на який день тижня 

воно припадало, оголошувалося вихідним. Із прийняттям Постанови з’явилася 

прозорість у законодавстві про робочий час, чітко було визначено робочий час і 

час відпочинку[115].  

Одним з перших заходів, які партія і Радянська влада визнали за 

необхідне провести на базі успіхів будівництва соціалізму, було скорочення 

робочого часу. «Маніфест до всіх робітників, трудящих селян, червоноармійців 

СРСР, до пролетарів усіх країн і пригноблених народів світу», прийнятий ЦВК 

СРСР 15 жовтня 1927 року в зв’язку з десятиріччям Жовтневої революції, 

визнав за необхідне забезпечити «протягом найближчих років перехід від 

восьмигодинного робочого дня до семигодинного без зменшення заробітної 

плати». До поступового здійснення цього заходу було вирішено приступити не 

пізніше, ніж через рік «відповідно до ходу переобладнання і раціоналізації 

фабрично-заводських підприємств і зростання продуктивності праці» [116]. 

Декретом Ради Народних Комісарів СРСР від 10 листопада 1928 року 

«Про скорочений робочий день» запроваджений скорочений шестигодинний 

робочий день, який поширювався на осіб, зайнятих на особливо важких і 

шкідливих роботах. У деяких випадках передбачався чотиригодинний і навіть 

тригодинний робочий день. Згодом, з прийняттям постанови ЦВК і РНК СРСР 

від 02 січня 1929 року «Про семигодинний робочий день» розпочалося 

впровадження заходів щодо переходу на 7-годинний робочий день. До 01 

жовтня 1933 року на такий режим були переведені всі підприємства 

промисловості, зв’язку та комунального господарства, частина підприємств 

транспорту. Восьмигодинний робочий день застосовувався до працівників, які 

перебували на сезонних роботах. Наступним значним законодавчим кроком в 
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регулюванні робочого часу було прийняття постанови РНК СРСР від 

21 листопада 1931 року, яка передбачала введення 6-годинного робочого дня 

для державних службовців [112]. 

У цілому законодавча робота того часу є прикладом 

висококваліфікованого вирішення ряду питань регулювання робочого часу. 

Деякі законодавчі акти стосовно регулювання робочого часу, видані в ті роки, 

стали підґрунтям для прийняття ряду актів в майбутньому, що стосувалися 

регулювання робочого часу.  

При цьому слід наголосити на тому, що регулювання питань праці після 

1931-1932 рр. проходило під впливом двох вирішальних фактів: 1) ліквідації 

безробіття в результаті успіхів будівництва соціалізму, впровадження 

планового початку в господарське життя країни і широкого розгортання нового 

будівництва; 2) масового припливу нових контингентів робітників з села в 

міста в результаті успішного ходу соціалістичної реконструкції сільського 

господарства і зростання потреби в робочій силі в промисловості, торгівлі, на 

транспорті, в будівництві. І те й інше – ліквідація безробіття і приплив нових 

кадрів ненавчених і не пристосованих до фабрично-заводських умов робітників  

– природно, відбилося на складі внутрішнього життя радянського підприємства. 

Гостро постала проблема створення нових стимулів до праці, відповідних 

соціалістичного типу виробничих відносин. На авансцену висунулися завдання 

боротьби з плинністю, закріплення кадрів на підприємствах, підготовки нових 

кадрів, підвищення їх кваліфікації, зміцнення соціалістичної трудової 

дисципліни [117, с. 46]. 

Ці завдання знайшли своє рішення в численних нормативних актах (нові 

закони по державному соціальному страхуванню, по оплаті праці, зокрема 

оплата браку і простоїв, закони про переведення на іншу роботу,  про прогул як 

підставу звільнення тощо). Велика частина цих актів була видана в порядку 

загальносоюзного законодавства, і не всі вони знайшли відображення в КЗпП 

союзних республік. Лише у спосіб ці акти стосувалися регулювання робочого 

часу. Але вже в перші роки наступного періоду, напередодні Вітчизняної війни, 
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питання робочого часу знову висунулися на перший план. 

З початком Другої світової війни в СРСР зазнав змін в правовому 

регулюванні й  інститут робочого часу. Слід відмітити, що основною тенденцію 

зміни було посилення адміністративного впливу в правовому регулюванні 

праці. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 26 червня 1940 року було 

заборонено самовільне звільнення працівників із підприємств та установ без 

дозволу адміністрації. Цим же Указом установлювався 8-годинний робочий 

день і запроваджено 7-денний робочий тиждень (замість 7-годинного і            

8-годинного робочого дня і 6-денного робочого тижня, які були до того) [118, 

с. 32-33].  

Два найважливіших законодавчих акти були видані на межі 30-40-х років: 

постанова РНК СРСР, ЦК ВКП(б) і ВЦРПС від 28 грудня 1938 року «Про 

заходи щодо впорядкування трудової дисципліни, поліпшення практики 

державного соціального страхування і боротьби зі зловживаннями в цій справі» 

[119]; Указ Президії Верховної Ради СРСР від 26 червня 1940 року «Про 

перехід на восьмигодинний робочий день, на семиденний робочий тиждень і 

про заборону самовільного виходу робітників і службовців з підприємств і 

установ» [120]. 

Для повноти характеристики Постанови від 28 грудня 1938 року слід 

зазначити, що вона передбачала адміністративну та кримінальну 

відповідальність керівників підприємств і установ за невжиття заходів «проти 

прогульників, літунів і нехлюїв». Звільнення прогульників розглядалося не 

тільки як право, а й як обов’язок адміністрації [121]. 

Постанова від 28 грудня 1938 року не дала очікуваних результатів. 

Найсуворіша з передбачених цим актом санкцій – звільнення – не стала 

запобіжником порушення трудової дисципліни в умовах відсутності безробіття 

і повсюдного браку робочої сили. Наступним кроком після видання Постанови 

від 28 грудня 1938 року було встановлення судової (кримінальної) 

відповідальності за прогул. Це передбачалося Указом Президії Верховної Ради 

СРСР від 26 червня 1940 року. Також даним нормативно-правовим актом було 
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збільшено тривалість робочого тижня: скасовано безперервну шестиденку і 

введено всюди семиденний тиждень при шести робочих днях і одному дню 

відпочинку (неділя)  (ст. 2). Крім недільних днів, передбачалося шість 

неробочих днів у році ( 21січня – день пам’яті Леніна, 09 січня – річниця 

початку революції 1905 року і п’ять днів, присвячених революційним святам). 

Всі інші дні року були визнані робочими як у місті, так і в селі [122]. 

Загалом, доцільно наголосити на тому, що під час Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 років діяли закони особливого військового часу. Зміни, які 

впроваджувалися в законодавство того періоду, спрямовувалися на 

забезпечення найбільш вагоміших на той час ділянок народного господарства. 

Окупація німецькими військами частини території Радянської держави 

призвела до масової мобілізація чоловічого населення в країні, що потягнуло за 

собою великий дефіцит робітників.  У зв’язку з цим приймалися надзвичайні 

заходи в сфері організації праці, одним з яких було введення різного роду 

трудових повинностей. 

Вищезазначені заходи здійснювались відповідно до Указу Президії 

Верховної Ради СРСР «Про режим робочого часу робітників і службовців у 

воєнний час» [123]. Це був головний нормативно-правовий акт, який регулював 

основні питання часу праці та часу відпочинку в той період. Відповідно до 

цього Указу керівникам підприємств промисловості, транспорту, сільського 

господарства і торгівлі було «надано право встановлювати з дозволу 

Раднаркому СРСР для окремих цехів, дільниць і груп, робітників обов’язкові 

понаднормові роботи тривалістю від 1 до 3 годин на день». Особи, що не 

досягли 16 років, також могли бути залучені до надурочних робіт, але не більше 

2 годин на день. Не допускалися до понаднормових робіт особливі категорії 

працівників. До них належали:  

• вагітні жінки, починаючи з шостого місяця вагітності; 

• жінки, які годують груддю протягом 6 місяців годування. 

 Цим же Указом були скасовані чергові і додаткові відпустки у всіх 

державних, кооперативних і громадських підприємствах та установах. 
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Відпустка замінювався грошовою компенсацією, яка з квітня 1942 року 

перераховувалася в ощадні каси на рахунки робітників і службовців. Однак ці 

вклади були заморожені на період війни. Відпустки надавалися тільки в 

наступних випадках: 

–у зв’язку з хворобою; 

– у зв’язку з вагітністю та пологами; 

– підліткам до 16 років. 

Однак згодом було дозволено надавати трудові відпустки працівникам 

навчальних закладів, інвалідам 3 групи [124]. 

У даний період знову було повернена трудова повинність для 

працівників. Згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22 червня 1941 

року, яка була прийнята відповідно до Постанови РНК СРСР від 10 серпня 1942 

року допускалося застосування в установленому порядку на термін до 2-х 

місяців трудову повинність для виконання робіт, заготівлі палива, охорони 

найважливіших об’єктів. Роботодавцям також дозволялося залучати до праці 

чоловіків у віці від 16 до 55 років і жінок у віці від 16 до 50 років. Поряд з цим, 

добровільно могли брати участь у роботах підлітки і молодь. Особи, які 

залучалися до трудової повинності, могли бути використані не тільки за місцем 

їх постійного проживання, а й в інших місцевостях [125]. 

Нестача робочої сили на підприємствах, в установах і організаціях 

спонукала уряд  до прийняття радикальних заходів. Так, Л.В. Гнетова 

зазначала, що в той період для забезпечення підприємств робочою силою 

держава змушена була порушити питання про притягнення до праці інвалідів 3 

групи з числа інвалідів праці. Працевлаштування інвалідів праці 3 групи, які 

отримували пенсії по державному соціальному страхуванню, в силу прийнятої 

28 серпня 1942 року постанови РНК СРСР стало не тільки їх правом, а й 

обов’язком під загрозою припинення виплати пенсії. Підрозділи Наркомату 

соціального забезпечення був зобов’язані протягом трьох місяців направляти 

непрацюючих інвалідів праці 3 групи на підприємства [126]. На нашу думку, 

зазначені заходи було надто суворими по відношенню до даної категорії 
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працівників, обмежених у здоров’ї, але вони у певній мірі виправдовувалися 

тим, що країна перебувала в стані війни і були потрібні робочі руки. 

Згодом, усвідомлюючи ризик прийнятих заходів, РНК СРСР прийняв 

постанову від 20 січня 1943 року «Про заходи щодо працевлаштування 

інвалідів Вітчизняної війни». Цією постановою на наркомбеси покладався 

обов’язок надавати роботу непрацюючим інвалідам 3 групи з урахуванням 

рекомендацій МСЕК. Причому, якщо інвалід 3 групи ухилявся протягом двох 

місяців від влаштування на роботу, то за рішенням органу соціального 

забезпечення він міг позбавлятися пенсії [109]. Для інвалідів 1 і 2 груп 

створювалися трудові інтернати, метою яких було повне державне 

забезпечення інвалідів та підготовка їх до трудової діяльності шляхом навчання 

новим професіям. Поряд з інтернатами загального типу для інвалідів, які 

потребують постійного стороннього догляду, створювалися інтернати 

лікарняного типу. 

Постановою РНК СРСР від 05 березня 1944 року передбачалося надання 

працюючим підліткам до 16 років дня відпочинку один раз на тиждень і 

чергової відпустки тривалістю 12 робочих днів.  

Можна сказати, що в ті роки країна перебувала в дуже тяжкому 

економічному стані, тому керівництво СРСР застосовувало радикальні міри аби 

зберегти цілісність держави та продовжити боротьбу з фашизмом. Правове 

регулювання праці зазнало нових реформувань, що значно змінило 

переосмислення розуміння праці в ті часи. Як зазначав М.Г. Александров, 

трудове право після Другої світової війни потребувало реформування. У 

Радянському Союзі в умовах переходу до мирної праці втратила чинність низка 

указів, прийнятих за часів воєнних дій. Було відновлено чергові та додаткові 

відпустки для робітників і службовців [109, c. 132]. Такі кроки влади є цілком 

зрозумілими, адже потрібно було перелаштовувати економічні й соціально-

трудові відносини на мирний лад. Післявоєнна політика держави була 

спрямована на реанімацію правових відносин у суспільстві. З цією метою 

відповідним органам необхідно було запровадити нові норми, що змогли б 
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забезпечити належні суспільні відносини у сфері трудових відносин, зокрема і в 

регулюванні інституту праці.  

У 1946 році постановою Ради Міністрів СРСР створюється чергова 

комісія для підготовки Основ законодавства СРСР про працю, до роботи в якій 

залучаються М.Г. Александров, Я.І. Давидович, В.М. Догадов, 

А.Ю. Пашерстник та ін., але її проєкт так і не був розглянутий. Між тим, на 3-й 

сесії Верховної Ради СРСР зазначалося, що розробка Основ законодавства про 

працю є невідкладним заходом [127].  

Також слід наголосити на тому, що у 1951 році система заходів, 

передбачених Указом Президії Верховної Ради СРСР від 26 червня 1940 року, 

була переглянута. За самовільне залишення підприємства (установи) вироком 

суду передбачалося вже не тюремне ув’язнення, а виправно-трудові роботи за 

місцем роботи з утриманим із заробітної плати до 25%. Зазнало змін і 

покарання, встановлене в Указі від 26 червня 1940 року за прогул. 

Відповідальність за прогул в колишньому обсязі була збережена тільки для 

неодноразових прогулів (більше двох разів протягом трьох місяців) або 

особливо тривалого прогулу (тривалістю понад три дні). Всі інші випадки 

прогулу тягли за собою вже не кримінальну відповідальність, а застосування  

заходів громадського та дисциплінарного впливу: накладення стягнення, 

передбаченого правилами внутрішнього трудового розпорядку, або зниження 

доплати до заробітної плати за вислугу років, або звільнення з відповідним 

записом у трудової книжці, або, нарешті, передача справи на розгляд 

третейському суду. 

1955 року був прийнятий Указ Президії Верховної Ради СРСР, яким 

передбачалася гранична тривалість робочого часу для неповнолітніх. Так, для 

осіб у віці від 14 до 16 років робочий день міг бути не більше 4 годин, а для 

робітників і службовців у віці від 16 до 18 років – не більше 7 годин. У травні 

1956 року було прийнято новий Указ Президії Верховної Ради СРСР, що вводив 

шестигодинний робочий день для робітників і службовців у віці від 16 до 18 

років. Прийом на роботу осіб молодше 16 років був категорично заборонений. 
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Уже в середині 1950-х років уряд здійснив ряд заходів щодо переходу на 

скорочений робочий день. В першу чергу, були переведені на шести- і 

семигодинний робочий день робітники підприємств [128]. 

За рахунок злагоджених дій Радянського уряду з працівниками поступово 

економічні показники союзних республік почали покращуватися, а разом із тим 

на підприємствах вводився 7-годинний робочий день. Так, наприкінці 1956 

року було розпочато впровадження 7-годинного робочого дня, а для 

працівників, що вели підземні роботи, – 6-годинного. Указ Президії Верховної 

Ради СРСР від 25 квітня 1956 року скасовував судове переслідування за прогул, 

установлене ще в 1940 році [129, с. 34]. 

 Важливим моментом у правовому регулюванні робочого часу стало те, 

що 09 червня 1956 року Україна ратифікувала Конвенцію МОП № 47 про 40-

годинний робочий тиждень [125], яка була прийнята ще в 1935 року, але не 

була чинною, оскільки для набрання чинності необхідно, щоб її ратифікувало 

мінімум дві країни. Таким чином, ратифікація даного нормативного документа 

передбачала, що з входженням УРСР до складу МОП цей нормативно-правовий 

акт поширюється на українське трудове право. Але норми Конвенції були 

проігноровані, що тягнуло за собою порушення міжнародного права. Проте 

зміни в трудовому законодавстві в 60-х роках ХХ ст. мали переважно 

прогресивний характер. 

Л.В. Гнетова виокремила наступні риси, які характеризували процес 

переходу робітників і службовців СРСР на семи- і шестигодинний робочий 

день в 1956-1960 рр. Перш за все, цей процес охоплював всі сфери економіки.. 

Якщо в роки першої п’ятирічки семигодинний робочий день був введений лише 

у деяких галузях промисловості, на підприємствах транспорту, зв’язку, 

комунального господарства (у лісозаготівельній промисловості, будівництві, 

торгівлі, в радгоспах робочий день не був скорочений), то скорочення робочого 

дня, здійснене після XX з’їзду КПРС, торкнулося всіх галузей, підприємств та 

установ і всіх категорій робітників та службовців. Наступна риса, характерна 

для процесу скорочення робочого часу наприкінці 50-х років, – поєднання 
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цього заходу із заходами по заробітній платі. В першу п’ятирічку скорочення 

робочого часу і тарифна реформа проводилися поза зв’язком один з одним. 

Впорядкування заробітної плати в 1957-1960 рр. означало те, що зменшення 

тривалості робочого дня не повинно було позначитися негативно на заробітку  

трудящих. На сесії Верховної Ради СРСР у травні 1960 року зазначалося, що 

«характерною особливістю переходу на скорочений робочий день в нашій 

країні є те, що працівник виграє не тільки від того, що він працює на годину 

менше, то також і від того, що його заробітна плата при меншій продуктивності 

робочого дня не зменшується, а, як правило, зростає». При скороченні робочого 

часу в 1956-1960 рр. велике значення надавалося своєчасному і якісному 

складанню планів організаційних, технічних і господарських заходів, що 

забезпечують впровадження у виробництво нової техніки і передової 

технології, механізації і автоматизації виробничих процесів, поліпшення роботи 

допоміжних цехів, скорочення втрат робочого часу тощо [125, с. 96]. 

Розглядаючи даний період, слід відзначити, що особливостей у 

післявоєнному реформуванні трудового законодавства, зокрема й інституту 

робочого часу, не було. У численних постановах уряду відображалася 

специфічна юридична тематика: про тривалість нормального робочого часу; 

про структуру робочого тижня; про збереження денних норм виробітку; про 

обов’язкову компенсацію переробки за графіком змінності понад нормальний 

робочий час додатковими днями відпочинку тощо. Всі ці норми не мали 

загального характеру. Вони були розраховані на певну групу підприємств або 

певну галузь чи кілька галузей. 

Початок наступного ключового етапу в регулюванні інституту робочого 

часу пов’язаний з прийняттям 10 грудня 1971 року нового Кодекс законів про 

працю, у якому комплексно закріплено всі основні норми щодо умов праці та 

відпочинку працівників. Як зазначає А.С. Метіль, в ньому встановлювалася 

тривалість робочого часу, вище якої роботодавець не мав права 

використовувати працю робітника. Працівники віком від 16 до 18 років не мали 

права працювати більше ніж 36 год. на тиждень, а з 15 до 16 років – більше 24 
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год. [88, с. 68]. Проте слід зауважити, що законодавчий процес стосовно 

регулювання робочого часу не зупинився. 

03 лютого 1972 року ЦК КПРС прийняв постанову «Про заходи щодо 

скорочення втрат робочого часу і усунення порушень законодавства про режим 

праці робітників і службовців», в якому жорстко критикував підприємства, 

будівництва та організації, які не приділяють необхідної уваги питанням 

зміцнення трудової дисципліни, встановлення режимів робочого часу і часу 

відпочинку, забезпечення ритмічної роботи [130]. Було відзначено, що багато 

втрат робочого часу пов’язано з простоями, прогулами, а також 

короткочасними відпустками без поважних причин з дозволу адміністрації. 

Часто господарські керівники мирилися з наявністю прогулів, запізнень і 

передчасних виходів з роботи. Багато робочого часу втрачали трудящі через 

неузгодженість графіків роботи установ, зайнятих обслуговуванням населення, 

з режимом роботи промислових підприємств, будівництв і організацій. Так, 

більшість підприємств побутового обслуговування, нотаріальних контор, 

паспортних столів, загсів, ощадкас, медичних та інших установ працювали в 

години, коли трудящі були зайняті на виробництві. Серйозні недоліки були 

допущені в роботі пасажирського транспорту, що сприяло запізненню 

робітників і службовців на роботу або передчасному закінченню вечірніх змін. 

Керівники ряду підприємств з метою компенсації допущених втрат робочого 

часу широко застосовували понаднормові роботи і роботи у вихідні дні. У 

зв’язку з цим ЦК КПРС зобов’язав міністерства та відомства СРСР, Ради 

Міністрів союзних республік вжити заходів щодо поліпшення організації праці 

та виробництва на підприємствах і будівництвах [125, с. 110]. 

Для забезпечення дотримання трудового законодавства і дисципліни 

праці було прийнято постанову від 21 березня 1974 року «Про поліпшення 

використання робочого часу в радгоспах і інших державних 

сільськогосподарських підприємствах» [131]. Ця постанова доповнювала 

раніше прийняту від 24 травня 1962 року «Про режим робочого часу робітників 

радгоспів та інших державних підприємств сільського господарства» [132] зі 
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спільною постановою Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 23 травня 1973 року 

«Про заходи щодо поліпшення нормування праці» [133]. 

На той час характерним було те, що держава робила акцент на тому, щоб 

забезпечити зміцнення трудової дисципліни в народному господарстві, а тому 

застосовувала жорсткі заходи до злісних порушників. Робітники і службовці, 

які вчинили прогул без поважної причини, включаючи і поява на роботі в 

нетверезому вигляді, позбавлялися додаткової оплачуваної відпустки за 

безперервний стаж роботи повністю або частково на розсуд адміністрації. 

Керівникам об’єднань, підприємств, організацій і колгоспів, профспілковим 

організаціям пропонувалося посилити заходи дисциплінарного і матеріального 

впливу до порушників трудової дисципліни: не надавати пільгові путівки в 

санаторії та будинки відпочинку, переносити чергу на отримання житла, 

змінювати час надання чергової відпустки та інші заходи впливу [125, с. 128]. 

Слід звернути увагу й на той факт, що в той період було встановлено в 

ст. 35 Конституції СРСР те, що жінки і чоловіки в СРСР мали рівні права. 

Здійснення цих прав забезпечувалося наданням жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у здобутті освіти, у праці, винагороді за неї і просуванні по 

роботі, в суспільно-політичній і культурній діяльності, а також спеціальними 

заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок [134]. 

Так, з метою подальшого поліпшення умов праці жінок, зайнятих в 

народному господарстві, і охорони їх здоров’я 25 квітня 1978 року Рада 

Міністрів СРСР і ВЦРПС прийняли постанову «Про додаткові заходи щодо 

поліпшення умов праці жінок, зайнятих в народному господарстві». На 

виконання цієї постанови Держкомпраці СРСР спільно з ВЦРПС затвердила 25 

липня 1978 року Список виробництв, професій і робіт із шкідливими умовами 

праці, на яких заборонялося застосування праці жінок. 

29 квітня 1980 року було прийнято Положення про порядок та умови 

застосування праці жінок, які мають дітей і працюють неповний робочий час. 

Зміни в трудовому законодавстві, що відбулися в 1989-1991 рр. були, на 

наш погляд, лише першими кроками на шляху пристосування норм трудового 
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права до нових економічних умов. Розвиток економічних відносин спонукав і 

трудове законодавство пристосовуватися до ринкових умов. У ньому, як і 

раніше, панували принципи і норми, породжені плановою централізованою 

системою народного господарства, яка знає тільки державну і кооперативно-

колгоспну форми власності, але вбачалося удосконалення норм, які існували 

того часу, до нових ринкових умов. Що в подальшому переросли в 

незалежність нашої держави.  

Із здобуттям незалежності сучасний стан ринку праці не дає змоги 

говорити про будь-які зміни робочого часу, оскільки є низка факторів, які, з 

одного боку, сприяють розвитку правового регулювання робочого часу, а з 

іншого – заважають цьому. Наприклад, збільшення за роки незалежності 

України чисельності й частки серед зайнятого населення найманих працівників, 

трудові відносини яких мають специфічний нетиповий характер: тимчасові 

працівники, особи, зайняті неповний робочий час, надомні та дистанційні. Так 

званий «чорний ринок праці» набуває все більших масштабів, що певною 

мірою є реакцією українського бізнесу на сучасне соціальне й трудове 

законодавство [117, с. 39].  

Перехід до ринкових відносин не міг не призвести до появи ринку праці, 

а, отже, і до безробіття. Тому 1996 року було прийнято Конституцію України, 

ст. 46 якої проголосила право будь-якої працюючої особи на щотижневий 

відпочинок і встановила скорочений робочий час, а також визначила. 

Практична значимість цього закону полягала в тому, що він визначав статус 

працівника і вирішував питання про визнання його прав на конституційному 

рівні.  

Як зазначає А.С. Метіль, за роки незалежності було прийнято декілька 

нормативно-правових актів, що передбачають умови скорочення робочого часу 

та тривалість робочого часу за шкідливих і небезпечних умов праці. Так, 

скорочений робочий час передбачений для працівників, зайнятих на роботах з 

особливо шкідливими умовами праці. Для цієї категорії працівників норма 

робочого часу не може перевищувати 36 год. на тиждень і диференціюється 
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залежно від виду виконуваної роботи, займаної посади чи професії. Перелік 

таких робіт і тривалість їх виконання визначений Переліком виробництв, цехів, 

професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на 

скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163. Правила застосування 

названого Переліку регулює Порядок застосування Переліку виробництв, цехів, 

професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на 

скорочену тривалість робочого тижня, затверджений наказом Мінпраці та 

соціальної політики України від 23 березня 2001 року № 122 [88, с. 69-70].  

Регулювання робочого часу по сьогоднішній день здійснювалося таким 

основним нормативним актом, як КЗпП. Даний акт визначав нормальну 

тривалість робочого часу – 40 год. на тиждень (ст. 50), нормування робочого 

часу для специфічних категорій працівників (ст. 51), тривалість робочого часу 

напередодні вихідних, святкових днів і в нічний час (статті 53, 54, 55) тощо. У 

цілому ж чинний Кодекс 1971 року, незважаючи на численні редакції, потребує 

заміни. Окремі українські законодавці таку заміну вже підготували у вигляді 

Трудового кодексу України, проєкт якого ніяк не можуть прийняти у Верховній 

Раді через численні розходження в поглядах депутатів [14].  

Таким чином, аналізуючи історію правового регулювання робочого часу, 

можемо зробити висновок, що сам процес становлення та розвитку можна 

поділити на етапи: 

а) першим етапом є регулювання робочого часу в первіснообщинному 

ладі ( період до н.е.), де праця переважно регулювалася природними законами і 

люди підпорядковувалися їм; 

б) другим етап є становлення і розвиток регулювання робочого часу в 

давні часи (від н.е. до XIX ст.), де з’являються перші розуміння робочого часу, 

робляться перші спроби виокремлення певних часових проміжок; 

в) третій етап є так званий дореволюційній період царської Росії, де увага  

переважно приділялася праці дітей та жінок, започаткувалися перші нормативні 

документи, що відносилися до того часу, встановлювався контроль за їх 
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виконанням. Даний період характерний тим, що саме в цей час визначалося, що 

робочим часом для кожного робітника вважається той час, протягом якого він 

був зобов’язаний перебувати в промисловому закладі і в розпорядженні 

завідувача для виконання роботи. Було запроваджено розуміння нічного часу 

роботи. Визначалися святкові дні, протягом яких працівники не працювали. 

Також встановлювалася загальна тривалість робочого дня, де для робітників, 

зайнятих у денний час, тривалість робочого часу не повинна перевищувати 11,5 

годин на добу, а по суботах і напередодні свят  –  10 годин; для робітників, 

зайнятих у нічний час, робочий час не повинен був перевищувати 10,5 годин. 

Запроваджені надурочні роботи;  

г) четвертий етап – період з початку ХХ ст. по 1918 рік, де простежується 

динаміка розвитку законодавства про час праці і час відпочинку, який 

спрямований на те , що в той період до робочого часу включено час не тільки 

для виконання роботи, але і підготовчий час. Було обмежено застосування 

надурочних робіт, що розповсюджувалося на вагітних жінок і дітей, які не 

досягли 18 років. Була заборонена нічна праця з 9 години вечора до 5 години 

ранку, а також прийом на підземні роботи жінок і дітей до 18 років. Ще одним 

ключовим моментом того часу було прийняття КЗпП 1918 року. Кодекс 

встановив тривалість нормального робочого часу не більше 8 денних або 7 

нічних годин. Для осіб віком до 18 років, зайнятих на особливо важких і 

несприятливих для здоров’я умовах праці, було встановлено шестигодинний 

робочий день. Час перерви в робочий час не включався. Понаднормові роботи 

допускалися у виняткових випадках, обумовлених законом. До надурочних 

робіт не допускалися особи, які не досягли 18 років. Загальна кількість днів 

понаднормової роботи не повинна була перевищувати 50 днів на рік; 

ґ) п’ятий етап регулювання робочого часу припадає на період 1918-1938 

років, для якого характерне просування в законодавчому регулюванні інституту 

робочого часу. Особливість цього періоду полягала в тому, що було прийнято 

низку нормативних документів, які регулювали робочий час. Одним із 

ключових був КЗпП 1922 року, за яким до трудової повинності можна було 
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залучати певні категорії осіб у конкретних випадках. До неї заборонялося 

залучати: 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. Даний період 

характеризується своє особливістю. На той час країна перебувала в тяжкому як 

економічному, так і соціальному становищі. Пріоритет держави виходив на 

перший план, а інтереси громадянина залишалися на другому плані. У той час 

уряд був змушений йди на запровадження радикальних заходів для 

забезпечення стратегічних планів країни. Такими заходами було запровадження 

восьмигодинного робочого дня, введення шестиденного робочого тижня. За 

порушення трудової дисципліни могло застосовуватись кримінальне покарання. 

Були введені обов’язкові понаднормові роботи тривалістю від 1 до 3 годин на 

день. Особи, що не досягли 16 років, також 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, і жінки, які годують груддю протягом 6 місяців годування. 

Залучалися до праці також інваліди третьої групи;  

е) сьомий етап, який тривав з 1946 по 1970 рік. Зруйнована економічна і 

соціальна складова країни в післявоєнні роки змушувала уряд країни 

застосовувати дієві заходи для поліпшення становища. Цей період 

характеризується спробами уряду перейти на шести- і семигодинний робочий 

день. Дана реформа являла собою загальний характер і єдиного акта щодо 

регулювання даної ситуації не було видано. Велике значення для регулювання 

питань робочого часу і часу відпочинку мав Закон СРСР від 07 травня 1960 
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року «Про завершення переведення в 1960 році всіх робітників і службовців на 

семи- і шестигодинний робочий день». Відповідно до цього акта 

встановлювався для всіх робітників і службовців робочий день тривалістю не 

більше 7 годин, а для провідних професій, зайнятих на підземних роботах, – не 

більше 6 годин. У ньому ставилося завдання стосовно завершення переведення 

робітників і службовців на семи- і шестигодинний робочий день у 1960 році; 

є) восьмий етап  (1971-1991 рр.).  Він вважається ключовим у становленні 

інституту робочого часу. Під час даного періоду було прийнято велику масу 

нормативних документів, які посилювали роль інституту робочого часу в 

трудовому праві. Найважливішим актом, прийнятим у той час, був КЗпП 1971 

року, який з численними змінами і доповненнями діє і сьогодні. Також було 

прийнято низку інших актів, що встановлювали нормальну тривалість робочого 

часу не більше 41 години на тиждень. Передбачалась також скорочена 

тривалість праці, яка залежала 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 вважалося час з 10 години вечора до 6 години ранку. 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, хоча передбачалися й особливі випадки, коли могли 

застосовувати понаднормові роботи. До них не допускалися ті ж категорії 

трудящих, що і при роботах у нічний час; 

ж) дев’ятий етап – це період з 1991року  по цей час. Перехід до ринкових 

відносин не міг не призвести до адаптації норм правового регулювання праці до 

нинішніх умов. У цей період усі права, які встановлювалися у нормативно-

правових актах, були систематизовані і закріплені на найвищому 
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законодавчому рівні. На даному етапі значна увага приділяється 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.  

 

2.2  Зарубіжний досвід правового регулювання робочого часу 

Протягом значного періоду питання тривалості робочого часу залишалося 

взагалі неврегульованим і напряму залежало лише від ступеня тяжкості, 

складності та небезпечності умов праці, а найбільше – від суб’єктивної волі 

роботодавця, який і вирішував, скільки особа працюватиме, нехтуючи, частіше 

за все, інтересами працівника з метою максимального використання його 

ресурсу. Промислова революція принесла якісні зміни і у досліджувану сферу. 

Так, через високу потребу у праці кваліфікованих працівників останні змогли 

заявити про свої права.  Це все згодом знайшло відображення у міжнародній 

системі правового регулювання трудових відносин і у законодавствах окремих 

зарубіжних країн. 

Робочий час – одна із базових умов праці. Підтвердженням її значимості, 

серед іншого, є висвітлення цього питання вже у першій Конвенції 

Міжнародної організації праці, прийнятій ще у 1919 році, яка була присвячена 

обмеженню тривалості робочого часу на промислових підприємствах до восьми 

годин протягом дня і сорока восьми годин на тиждень. Це обмеження було 

закріплено у подальших прийнятих МОП конвенціях № 30, № 31, № 43 та 

№ 46, які стосувалися роботи в різних галузях промисловості (вугільній, 

листового скла) та торгівлі. 

Слід зауважити, що регламентація інституту робочого часу здійснюється 

не лише на універсальному рівні, але й у рамках регіональної міждержавної 

співпраці. У зв’язку із цим не можна залишити без уваги той факт, що 

регулювання тривалості робочого часу відбувається і в межах Європейського 

Союзу [135, с. 154].  
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Беручи до уваги географічне положення України, а також її політичний 

курс на євроінтеграцію, можна зробити висновок стосовно  важливості для 

нашої держави питання регулювання тривалості робочого часу в країнах ЄС.  

Так, позиція щодо цього аспекту висвітлена у Рекомендації 75/457/ЄС від 

22.07.1975. В акті наголошується на 40-годинному робочому тижні із 

чотиритижневою оплачуваною відпусткою. Проте на сучасному етапі, не 

дивлячись на єдині закріплені норми, деякі держави встановили додаткові 

умови регулювання робочого часу, але при цьому вони враховують зазначену 

Рекомендацію. Відповідно, у зв’язку зі вступом свого часу ряду країн до ЄС у 

них були внесені необхідні зміни до трудового законодавства. У даному 

контексті мова йде про Болгарію, Польщу, Чехію, Угорщину. Зокрема робочий 

час, який був у рамках 42-46 годин, скоротили з метою адаптації до 

міжнародних стандартів [135, с. 155].  

Проте ця теза абсолютно не нівелює наукової та практичної цінності 

дослідження питання регулювання робочого часу у країнах, які не входять до 

ЄС. Досвід кожної із них може у тій чи іншій мірі бути корисним, а особливо в 

умовах реформування трудового законодавства України. 

На думку К.М. Белікової, тривалість робочого часу як умова трудового 

договору заслуговує неабиякої уваги з-поміж інших обов’язкових. Вчена, 

досліджуючи правове регулювання трудових відносин із іноземним елементом 

у країнах БРІКС, зазначає, що закріплення в індивідуальних трудових 

договорах режимів праці і відпочинку широко знаходить своє вираження і в 

законодавствах окремих країн [136, с. 117]. 

На сучасному етапі в Україні відбувається модернізація законодавства, 

яким, у тому числі, регулюються окремі аспекти робочого часу. За таких умов 

неабиякої актуальності набуває дослідження практики окремих зарубіжних 

країн. У його рамках необхідно визначити, які особливості впорядкування даної 

сфери їм притаманні, з тим, щоб у майбутньому можливо запозичити найбільш 

вдалі та прийнятні для українських реалій доробки.  
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Стандарти тривалості робочого часу не є однаковими у різних країнах та 

регіонах світу.  

На думку багатьох дослідників, норма робочого часу визначається 

робочими днями або робочими тижнями, останнє, в свою чергу, передбачає 

встановлення законом чи на його підставі тривалості робочого часу в межах 

календарного тижня – 7 днів [136, с. 270]. 

Наприклад, у Російській Федерації встановлюється 40-годинний робочий 

тиждень із двома вихідними днями – для працівників із п’ятиденним робочим 

тижнем, із одним – для працівників із шестиденним робочим тижнем.  

У Бразилії така тривалість більша і становить 44 години, а робочого дня – 

8 годин, що закріплено у ст. 7 Конституції Бразилії та ст. 58 КЗпП Бразилії). До 

того ж, для здійснення трудової діяльності в неділю роботодавець повинен 

отримати попередню згоду компетентного органу з праці (ст. 68 КЗпП). 

Відповідно до Закону про роботу на фабриках Індії 1948 року у країні 

встановлюється два формати робочого часу: 1) для дорослих; 2) для осіб, 

молодше 18 років. Так, відповідно до гл. 6 Закону тривалість роботи для першої 

категорії працівників не може перевищувати 9 годин, для другої – у двічі 

менше. Разом із тим, максимальна тривалість робочого тижня складає 48 годин, 

що, до речі, суперечить міжнародним стандартам (Конвенції МОП № 47 про 

скорочення робочого часу до 40 годин на тиждень (1935 р.) та Рекомендації 

МОП № 119 про скорочення тривалості робочого часу (1962 р.) [137, с. 134]. За 

цих умов робочий день при п’ятиденному робочому тижні може тривати 9 

годин, а при шестиденному – 8 годин (як у ПАР) [138].  

Відповідно до ст. 36 Закону КНР «Про працю» 1994 року для працюючих 

цієї країни встановлюється 40-годинний робочий тиждень, проте ст. 38 

зобов’язує роботодавця гарантувати не менше одного дня відпочинку для 

найманого працівника [136, с. 119]. Альтернативою нормальної тривалості 

робочого часу можуть бути відмінні системи робочого часу для деяких посад і 

для низки робіт (система ненормованого робочого дня або система 

підсумованого обліку робочого часу) [139, с. 120]. 
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У високорозвинених європейських країнах – Ірландії, Франції, Німеччині, 

Данії –  максимальна кількість робочих годин протягом тижня встановлюється 

в діапазоні від 35 до 38 [1, с. 126]. У фінському законодавстві закріплюється, 

що населення країни повинно відпрацювати не менше 32 годин, але не більше 

40 годин. 

Закон Федеративної Республіки Німеччина «Про робочий час» від 06 

червня 1994 року встановлює, що робочий час робітника не повинен бути 

більшим 8 годин на день. Проте, якщо протягом 6 місяців або 24 тижнів в 

середньому дотримується 8-годинна норма щоденного робочого часу, він може 

бути збільшений до 10 годин. Подібні положення передбачаються у 

законодавстві Республіки Польща та Болгарії. Необхідно звернути увагу на 

відмінність, яка полягає саме у тривалості періоду, протягом якого 

застосовується облік робочого часу. Трудовий кодекс Республіки Польща 

передбачає тривалість не більше 4 місяців, законодавство Болгарії – 60 днів 

[141, с. 141]. 

Так, наприклад, трудове законодавство Франції передбачає тривалість 

робочого часу 35 годин на тиждень. Встановлено, що  тиждень починається в 0 

годин у понеділок, а закінчується о 24 годині в неділю, а також встановлюється 

річна кількість годин для працівника, яка становить  1607 год. За 

законодавством Франції перевищення даної норми компенсується наданням 

працівнику додаткових днів відпочинку. Але з даного правила є винятки, які 

стосуються  працівників, зайнятих на  сезонних роботах. Для них колективним 

договором може встановлюватися інша тижнева норма робочого часу. 

Норми Трудового кодексу Франції передбачають право роботодавця 

укладати  з окремими категоріями працівників угоди із зазначенням кількості 

годин або днів, які працівник повинен відпрацювати протягом року. Дана 

норма набуває законної сили лише тоді, коли вона передбачена колективним 

договором або галузевою угодою. При цьому за працівником зберігається право 

вимагати зміни графіка роботи з метою регулярних занять спортом, але з 

урахуванням на виробничої обстановки, яка склалася на підприємстві.  
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Найкоротша тривалість робочого часу у Нідерландах – всього 27 годин. 

Враховуючи такий законодавчий ліміт, підприємства, установи, організації  

найчастіше переходять на чотириденний робочий тиждень, а середній робочий 

день жителя країни не перевищує 7 годин 30 хвилин. У Норвегії максимальна 

кількість робочого часу обмежується 39 годинами на тиждень. У Болгарії, 

Хорватії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії, Словенії,  на 

Мальті максимальна тривалість годин робочого часу, як і в Україні, – 40 годин. 

У деяких європейських країнах тривалість робочого тижня складає 

більше за традиційні 40 годин. Так, наприклад, у Великобританії – це 43,7 

години, у Португалії – 48, у Греції – 43,7. 

У Китаї для дорослого і дієздатного населення тривалість робочого дня 

становить 8 годин на день при 40-годинному робочому тижні. Аналогічні 

норми діють і в Японії. Дотримуватись даної норми тривалості робочого часу в 

цих країнах почали порівняно недавно (з 1970 по 1996 рік). Вона скоротилась 

майже на 4 години, а раніше  становила в середньому 43,5 години по країні та 

40 годин і 45 хвилин на підприємствах із штатом працівників більше 30 осіб 

[135, с. 155].  

Цікавим є те, що у Великобританії та США законодавчого закріплення 

норми тривалості робочого часу на день немає, але за тиждень працівник 

повинен відпрацювати максимум 48 і 40 годин відповідно.  

Заслуговує на увагу досвід Фінляндії, Норвегії, Швеції і Данії. Аналіз 

трудового законодавства цих країн дозволяє дійти висновку про те, що тут 

особливий акцент робиться на правовому регулюванні робочого часу в аспекті 

забезпечення його гнучкості з метою пошуку оптимального співвідношення 

між роботою і відпочинком, що знаходить свій прояв, передусім, в існуванні 

ефективної системи правових актів у цій сфері [142, с. 65].  

У ст. 4 Закону Фінляндії «Про робочий час» від 1996 року закріплюється 

легальне визначення поняття робочого часу. Під ним розуміють час, який 

використовується працівником на виконання роботи, і час, протягом якого 

працівник зобов’язаний бути присутнім на робочому місці і знаходитися в 
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розпорядженні роботодавця. Крім основного місця виконання роботи, місце 

роботи може означати й будь-яке інше, де працівник виконує свою трудову 

функцію, куди роботодавець його направив на основі своїх управлінських і 

контрольних повноважень.  

У Законі Норвегії «Про умови праці» від 2005 року під робочим часом 

мають на увазі час перебування працівника в розпорядженні роботодавця. Час 

перебування в стані готовності приступити до виконання трудової функції 

включається у нормальний робочий час, як, до речі, і у Фінляндії.  

Специфікою законодавства Швеції є те, що період готовності приступити 

до роботи поза робочим місцем в робочий нас не включається, що вирізняє цю 

крану з-поміж інших країн Скандинавії у досліджуваній сфері.  

У Законі Данії від 08 травня 2002 року «Про часткову імплементацію 

Директиви ЄС про робочий час» зазначається, що під робочим часом слід 

розуміти будь-який період, протягом якого працівник зобов’язаний знаходитись 

на робочому місці в розпорядженні роботодавця, здійснювати свою трудову 

функцію, якщо інше не передбачено колективним договором.  

Слід зазначити, що у скандинавських країнах існує два основних методи 

регулювання робочого часу: державний та колективно-договірний [142, с. 71]. 

Аналогічний порядок регулювання притаманний більшості країн світу, у тому 

числі й Україні.  

Доводить це твердження й міркування відомого правника І.Я. Кисельова, 

науковий інтерес для якого становило міжнародне та зарубіжне трудове право. 

Він зазначає, що «у домінуючій більшості країн Заходу інструментом 

регулювання тривалості робочого часу є закони та колективні договори. У них 

визначається нормальна тривалість робочого часу – робочого тижня і робочого 

дня» [143, с. 196]. 

За законодавством Фінляндії нормальна тривалість робочого часу не 

може перевищувати 40 годин на тиждень у середньому протягом 52 тижнів. 

Але в теперішній період в даній країні прослідковується тенденція до 

зменшення нормальної тривалості робочого часу у порівнянні із 
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законодавством шляхом включення відповідних норм у колективні або 

індивідуальні трудові договори [142, с. 74]. 

Цікавим фактом є те, що фінни охоче йдуть на експерименти із 

тривалістю робочого часу. Так, у державному секторі свого часу був 

встановлений 30-годинний робочий тиждень, що принесло виключно позитивні 

результати, адже дозволило працівникам згладити гострі кути між сім’єю і 

трудовою діяльністю, досягти гендерної рівності, усунути атмосферу стресу 

тощо. Такий підхід здобув назву концепції «хорошої роботи». 

Варто зазначити, що в Норвегії нормальною вважається тривалість 

робочого часу не більше 9 годин на добу і 40 годин роботи протягом тижня. 

Якщо ж робота частково або повністю носить пасивний характер, такий час 

може бути збільшено до 50% від тривалості пасивного часу, але не більше, ніж 

на дві години протягом 24 годин і 10 годин в тиждень. При цьому нормальний 

робочий час не може перевищувати 48 годин на тиждень. Законодавством 

Норвегії також передбачені категорії працівників, на яких поширюється 

скорочений робочий час. До них належать: працівники, які виконують роботу 

переважно вночі; працівники, які згідно з графіком повинні працювати кожну 

третю неділю. 

Для Швеції нормальною вважається тривалість роботи не більше 40 

годин на тиждень, як правило, з понеділка по п’ятницю, якщо інше не 

передбачено у колективному договорі, для Данії – 48 годин на тиждень, 

включаючи роботу понаднормово. Проте колективними договорами, 

здебільшого, закріплюється менша тривалість, яка становить у середньому 37 

годин на тиждень і 8 годин на день [144].  

На нашу думку, особливо варто зупинитися на порядку регулювання 

тривалості робочого часу у країнах, економічна криза на яких позначилась 

найбільше, адже й економіка України  на сьогодні не є, на жаль, процвітаючою. 

Яскравим прикладом такої є Греція. 

За законодавством цієї країни тривалість робочого часу класична – 8 

годин на день та 40 годин на тиждень, проте виняток становлять деякі категорії 
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працівників: вагітні жінки, неповнолітні, будівельники та інші особи, для яких 

норма є меншою. Крім цього, за домовленістю з роботодавцем такий працівник 

може працювати на умовах неповного робочого часу, але це не вплине на 

розмір оплати праці. Така особливість, на нашу думку, досить цікава, адже 

поєднує у собі риси неповного і скороченого робочого часу, передбачених 

трудовим законодавством України.  

Слід не забувати та акцентувати додаткову увагу на тому, що визначення 

нормальної тривалості робочого часу як максимальної норми означає, що 

допускається законодавче і договірне встановлення меншої тривалості 

робочого часу [145, с. 57]. 

Увесь робочий час, який працівникові необхідно відпрацювати згідно з 

законодавством та трудовим договором, може розподілятись протягом 

календарних періодів по-різному. Трудове законодавство України повинно 

відображати загальнолюдські цінності, враховувати досягнення світової 

цивілізації, спиратися на політичні, національні, економічні та культурні 

особливості нашої країни і тим самим сприяти становленню України як 

демократичної, соціальної та правової держави [146, c. 70]. Саме така загальна 

мета має скеровувати правове регулювання режимів робочого часу, зокрема 

п’яти- і шестиденного [147, c. 84]. 

А.О. Савченко зауважує, що робочий час не може бути безмежним, він 

завжди коливається між фізичними і соціальними можливостями, тому 

нормальною визнається тривалість праці упродовж дня, тижня, яка не завдає 

шкоди нормальному існуванню та розвитку людини [148, с. 75]. 

Як правове явище, режим робочого часу виконує важливу роль, яка 

полягає у визначенні частини участі працівників у сукупній праці, необхідній 

для існування всього суспільства, забезпечуючи, в свою чергу, наявність часу 

відпочинку, необхідного для відновлення витрачених у процесі праці життєвих 

сил, збереження здоров’я, розвитку особистості тощо [147, с. 28]. Режим 

робочого часу традиційно передбачає п’ятиденний або шестиденний робочий 
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тиждень, початок та закінчення робочого дня, час і тривалість обідньої перерви, 

число змін протягом облікового періоду [149, с. 85-86]. 

Найбільш ґрунтовним є поділ режимів робочого часу на загальні та 

спеціальні. При загальних режимах робочого часу відбувається розподіл норми 

тривалості робочого часу на такі елементи:  

 п’ятиденний робочий тиждень; 

 шестиденний робочий тиждень; 

 підсумований облік робочого часу [150, с. 280].  

  Так, класичним варіантом у світі вважаються саме такі способи розподілу 

робочого часу протягом днів тижня, як шестиденний і п’ятиденний.  

Крім цього, особливістю законодавства зарубіжних країн є можливість 

широкого використання підсумованого обліку робочого часу. 

Наприклад, положеннями Закону ФРН від 06 червня 1994 року «Про 

робочий час» передбачається, що робочий час працівника не повинен 

перевищувати 8 годин на день, але він може бути збільшений до 10 годин, якщо 

протягом 6 місяців або 24 тижнів в середньому дотримується норма у 8 годин 

на день [135, с. 158].  

У польському та болгарському Трудових кодексах містяться схожі 

положення, проте із деякою відмінністю, яка полягає у тривалості облікового 

періоду. В Польщі він не повинен перевищувати 4 місяців, у Болгарії – 60 днів 

із можливістю збільшити його максимум на наступних 20 днів. У Польщі, 

Німеччині зміни збільшення облікового періоду допускаються, але такий 

порядок повинен бути прописаний у колективному трудовому договорі 

підприємства, установи, організації або в колективних угодах вищих рівнів 

[135, с. 158].  

У Греції, наприклад, немає обмежень щодо можливості працювати понад 

норму, проте є перелік категорій працівників, яким забороняється працювати 

понаднормово вночі. За такі понаднормові роботи працівник отримує грошову 

компенсацію, заміна їх вихідним днем не допускається. Тривалість 
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понаднормового часу не може перевищувати 2 годин на добу та 120 годин на 

рік.  

Загалом, існуванням такої правової категорії як нормальна тривалість 

робочого часу дає підґрунтя стверджувати про можливість працювати понад 

норму, виходячи за рамки закріпленої кількості годин. Так, регулювання 

понаднормових робіт не залишилось без уваги законодавця і в іноземних 

країнах.  

Наприклад, відповідно до вже згаданого раніше законодавства Греції всі 

працівники, зайняті більше легально передбаченої кількості годин, мають право 

отримати відповідну компенсацію за роботу понаднормово. Виняток становить 

керівний склад підприємств, установ, організацій. Понаднормова робота для 40-

годинного тижня і 45-годинного (понаднормово) компенсується в розмірі, який 

рівний погодинній оплаті праці з додатковими 20%. Будь-яка робота понад 45 

годин також вважається понаднормовою. Працівникам виплачується 

компенсація вже на 40% більша погодинної ставки. Максимальна тривалість 

таких робіт може становити 120 годин на рік. У випадку, якщо таких годин 

більше, оплата здійснюється із збільшенням вже на 60%. За кожну годину, яку 

працівник відпрацював понаднормово («винятково понаднормовий час»), він 

отримає на 80% більшу оплату. Відпустка в якості компенсації не допускається. 

Облік всього понаднормового часу ведеться роботодавцем у спеціальному 

реєстрі таких робіт.  

Цікавою є практика Індії щодо залучення працівників до понаднормової 

праці. Так, необхідним за цих обставин є отримання спеціального дозволу від 

головного інспектора з праці. Робота понаднормово не може перевищувати 3 

годин щодня і повинна передбачати перерву. Крім цього, загальна кількість 

відпрацьованого за тиждень часу не повинна перевищувати 48 годин. За 

виконання понаднормової роботи передбачається особлива оплата, яка 

розраховується як подвійний розмір звичайної. Для забезпечення законності 

роботодавець зобов’язаний вести точний облік понаднормових робіт, які 

потребують додаткової оплати. Так, ст. 41 Закону Індії про працю встановлює, 
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що роботодавець має право за погодженням з профспілкою і працівниками 

збільшити щоденний робочий час на 1 годину або у крайніх випадків – на 3 

години, але не більше ніж на 36 годин на місяць [136, с. 118].  

У трудовому праві країн Скандинавії питанню праці понад встановлену 

норму та роботи у нічний час приділяється неабияка увага. Зокрема 

встановлюються жорсткі обмеження щодо кількості годин, можливості 

працювати для певних категорій працівників, закріплюється порядок 

підвищеної оплати таких робіт у порівнянні з роботою в стандартних умовах, а 

також надання додаткового часу відпочинку. Пояснюється це результатами 

досліджень, які вказують на високий негативний вплив таких робіт на здоров’я 

працівника та дисбаланс в його соціальному і сімейному житті [142, с. 93].  

У Директиві ЄС «Про організацію робочого часу» зазначається наступне: 

1) середня тривалість робочого часу в розрахунку на кожний семиденний 

період не повинна перевищувати сорока восьми годин, включаючи 

понаднормові роботи; 2) така теза підкріплюється та аргументується 

результатами проведених досліджень, які продемонстрували, що організм 

людини вночі більш уразливий перед порушеннями в оточуючому середовищі і 

деякими важкими формами організації праці, тривалі періоди роботи вночі є 

шкідливими для здоров’я і можуть загрожувати безпеці працівників на 

робочому місці, а тому потребують бути обмеженими у своїй тривалості, що 

стосується і понаднормових робіт. 

У Законі Фінляндії «Про робочий час» 1996 року закріплюється, що 

максимальна тривалість понаднормових робіт не може перевищувати 138 годин 

протягом чотиримісячного періоду, але не більше 250 годин протягом 

календарного року [142, с. 94]. Існують деякі обмеження для залучення до 

понаднормових робіт неповнолітніх. Так, відповідно до Закону Фінляндії «Про 

працівників у віці до 18 років» від 1993 року вказується, що особа, яка досягла 

п’ятнадцятирічного віку, може при наявності власної згоди бути залученою до 

виконання таких робіт протягом не більше восьми годин на рік.  
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У Законі Норвегії «Про умови праці» від 2005 року вказується на те, що 

залучати працівника до роботи понаднормово можливо лише за умови крайньої 

необхідності. Така робота не повинна перевищувати 10 годин протягом 7 днів, 

25 годин протягом наступних тижнів або 200 годин протягом 52 тижнів. 

Шляхом колективного регулювання кількість годин може бути збільшена  до 15 

годин на тиждень, 40 годин протягом наступних 4 тижнів та до 300 годин на 

рік.  

Відповідно до Закону Швеції «Про робочий час» тривалість 

понаднормових робіт не може перевищувати  48 годин протягом 4 тижнів і 50 

годин протягом місяця, 200 годин протягом року.  Цікавим є існування у 

Швеції такого поняття як «надзвичайна понаднормова робота». Такою є робота, 

пов’язана із необхідністю ліквідувати або запобігти наслідкам природних 

катаклізмів або інших подібних подій. В українському законодавстві, як відомо, 

такі обставини є просто одним із можливих випадків, за яких дозволяється 

залучати працівників до роботи понад норму, вони не є основою для 

виокремлення специфічного виду понаднормових робіт. 

Для Швеції характерне існування досить жорстких санкцій за порушення 

норм стосовно понаднормових робіт, що, на наше переконання, є тим досвідом, 

який доцільно було б запозичити для України. У цьому сенсі заслуговує на 

увагу позиція А.С. Чанишева стосовно того, що постійна і систематична 

понаднормова робота завдає шкоду здоров’ю працівника, як фізичному, так і 

психічному. Так, працівники, які регулярно виконують роботу понаднормово, 

частіше страждають на депресію, переживають стрес, втому тощо. Більше того, 

вони не мають часу на повноцінний відпочинок, на те, щоб в достатній мірі 

слідкувати за своїм здоров’ям [142, с. 101]. Нерідко в Україні залучення 

працівника працювати понад норму не оформлюється належним чином 

(наказом або розпорядженням роботодавця), не ведеться облік такого часу, що, 

безумовно, є обмеженням прав працівника, за що справедливо було б притягати 

до відповідальності винних осіб. 
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Трудовим кодексом Болгарії передбачається, що понаднормовою 

вважається робота, яка виконується працівником за пропозицією, по 

розпорядженню та без заперечення понад встановлену для нього норму. 

Цікавим є те, що згідно із законодавством Угорщини понаднормовою 

вважається, у тому числі, й робота у вихідні та святкові дні.  

Максимальною тривалістю таких робіт в Болгарії та Польщі є 150 годин 

на рік, в Угорщині – 144 години, проте їх тривалість може бути збільшена 

шляхом деталізації норми у колективному трудовому договорі. Акцентуємо 

увагу на достатній своєрідності та специфічності описаного положення для 

трудового законодавства, адже воно демонструє відхилення від класичного 

принципу зміни змісту норм лише у бік покращення становища працівника  в 

колективному договорі, угоді або трудовому договорі за згодою сторін, у 

порівнянні з нормами чинного законодавства, чого ми не бачимо на прикладі 

зазначеного у законодавстві Угорщини правила.  

Окрему увагу, на наш погляд, варто приділити питанню регулювання 

праці у нічний час.  

Термін «нічна праця» визначений на міжнародному рівні. Відповідно до 

положень Конвенції МОП № 171 під нею слід розуміти будь-яку роботу, котра 

здійснюється протягом періоду, тривалістю не менше ніж сім годин поспіль, 

охоплюючи проміжок між північчю і п’ятою годиною ранку. Конвенція 

застосовується до всіх осіб,  котрі  працюють за наймом, за винятком тих, хто 

зайнятий у сільському господарстві, тваринництві, рибальстві, на морському та 

річковому транспорті. Слід зауважити, що законодавство окремих країн містить 

більш конкретизовану норму щодо визначення періоду праці вночі.  

Щодо праці жінок у нічний час, то вона не використовується на 

державних та приватних промислових підприємствах, за винятком підприємств, 

на яких зайняті лише члени однієї сім’ї, та непередбачуваних обставин. Ці 

норми закріплені у статті 3 та статті 4, спільних для конвенцій № 4, № 41 та 

№ 89. Нічною працею тут вважається робота з 22 до 7 години. 

Згідно з Конвенцією № 90 підлітки, які не досягли вісімнадцятирічного 
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віку, не використовуються на роботі у нічний час на державних та приватних 

промислових підприємствах. Але з метою навчання учнів або професійного 

навчання у певних галузях промисловості органи влади можуть після 

проведення консультацій дозволити використання робітників, які досягли 16-

річного віку, у нічний час. 

На непромислових роботах Конвенція № 79 зобов’язує не 

використовувати дітей до чотирнадцяти років і дітей старше чотирнадцяти 

років, які все ще зобов’язані відвідувати школу повний навчальний час, у 

нічний час протягом періоду тривалістю принаймні чотирнадцять послідовних 

годин, включаючи проміжок часу з 20 до 8 години Для дітей, старше 

чотирнадцяти років, які більше не зобов’язані відвідувати школу повний 

навчальний час, і підлітків у віці до вісімнадцяти років це обмеження 

визначається тривалістю дванадцять послідовних годин, включаючи проміжок 

часу між десятою годиною вечора і шостою годиною ранку. 

Така особлива робота оплачується у різних країнах по-різному. 

Наприклад, відповідно до законодавства Греції будь яка робота, яку особа 

виконує у період з 10 годин вечора до шостої години ранку, вважається 

роботою у нічний час і оплачується у розмірі, що на 25% перевищує звичайну 

заробітну плату.  

Неабияка увага приділяється роботі у нічний час у країнах Скандинавії. 

Особливістю регулювання даних суспільних відносин у Данії, Швеції, Норвегії, 

Фінляндії є те, що жодна із цих країн досі не приєдналася до конвенцій МОП із 

досліджуваного питання (Конвенції № 171 про нічну працю, Конвенції № 89 про 

нічну працю жінок у промисловості). Таким чином, правове регулювання праці 

вночі тут здійснюється не у відповідності з міжнародними стандартами. 

Цікавим є факт, що до 1989 року існувала заборона на працю жінок у 

нічний час, проте активна жіноча позиція у боротьбі проти дискримінації у цих 

країнах стала причиною нового підходу законодавця до даного питання [142, 

с. 106].  

Законом Фінляндії «Про робочий час» таким вважаться час з 23 до 6 
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години. Нічна робота дозволяється за низки таких обставин: безперервна 

робота організації (наприклад, поліція); трудова діяльність, яка розділяється на 

три та більше змін; робота, яка ділиться на дві зміни, але лише до певної години 

ночі; підтримання порядку на дорогах, вулицях тощо; робота в аптеках, газетах, 

журналах, агентствах новин, а також в інших ЗМІ, у закладах сервісу і ремонту, 

на торфорозробці, сушці дерева, при опаленні теплиць тощо; робота із згоди 

працівника під час пікових навантажень в посівній кампанії, лікуванні худоби; 

за згодою працівника – у булочних; в процесі роботи, яка за своїм характером є 

нічною [142, с. 107]. 

Нормальною тривалістю роботи для працівника, який працює більше 

трьох годин  у нічний час, є робота в середньому не більше 8 годин на добу. 

У Швеції, на відміну від Фінляндії, нічною вважається робота з 22 до 6 

години. Нічним вважається працівник, який працює принаймні 3 години 

протягом даного часового проміжку. У Данії такою є робота з 23 до 5 години, у 

Норвегії – з 21.00 до 6.00.  

У Законі ФРН «Про робочий час» нічним визначається період з 23.00 до 

6.00, а у кондитерських і булочних – з 22 до 5 години.  

В Польщі нічний час визначений дещо більшим проміжком – з 21.00 до 

7.00, в Болгарії – з 22.00 до 6.00, а для неповнолітніх – з 20.00 до 6.00. Окремо 

необхідно зупинитися на питанні про надурочні роботи. Відповідно до норм 

статті 143 Трудового кодексу Болгарії надурочною вважається робота, що 

виконана працівником за пропозицією, розпорядженням та без заперечень з 

боку наймача або відповідного керівника понад встановлену для нього 

тривалість робочого часу. 

Досить оригінальною, на нашу думку, є практика США, де за 

законодавством на працівників, робота яких пов’язана із виконанням її вночі, 

не розповсюджуються абсолютно ніякі додаткові гарантії,  але при умові 

включення такої норми за погодженням між сторонами до трудового договору 

або іншої угоди. 

Ми переконані, що саме правове регулювання нічної праці у Норвегії 
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можливо було б взяти за приклад для України, адже найбільша тривалість 

роботи у нічний час передбачає можливість для працівників отримати 

додаткові пільги та гарантії. Проте заслуговують на увагу й норми Фінляндії, де 

досить детально надається перелік тих робіт чи обставин, коли працівник може 

бути залучений до виконання трудової функції у цей специфічний період доби. 

Це дає підстави мінімізувати обмеження чи порушення прав працівників через 

достатню деталізованість та конкретизацію законодавчих положень.  

Окреме важливе питання становить робота працівників у вихідні дні і 

святкові дні.  

Як уже зазначалось, у деяких країнах такі роботи розцінюються як 

понаднормові, а працівники, зайняті на них, користуються додатковими 

гарантіям у сфері оплати праці, відпочинку.  

Показовим через свою особливість, на нашу думку, є досвіт США у цій 

сфері, про що детальніше.  

Специфікою є те, що виконання працівником трудової функції у дані дні 

не врегульоване на рівні закону, а відноситься до сфери договірного 

регулювання. Проте, виходячи із практики і закріпленого об’єму прав 

працівників, робота понад встановлені 40 годин на тиждень завжди оплачується 

роботодавцем. На відміну від цього, законодавство США не вимагає від 

роботодавця оплати за роботу у святкові дні, проте така умова може на вимогу 

працівника включатися до трудового договору. 

Описавши нормальні режими робочого часу на прикладі зарубіжних 

країн, зазначимо, що логічним буде не залишите без уваги ще одну їх групу – 

спеціальні. Необхідно відмітити, що такі режими робочого часу потрібно 

застосовувати лише як виняток щодо певного кола осіб, виходячи із умов праці 

[147, с. 47]. Найбільш розповсюдженими в Україні, на переконання 

П.Д. Пилипенка, є:  

 ненормований робочий день;  

 перервний робочий час;  
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 гнучкий графік роботи;  

 вахтовий метод організації роботи [137, с. 282].  

Слід зазначити, що даний класифікаційний поділ найбільш науково 

обґрунтований, кожний його складовий елемент має істотну специфіку та 

потребує належного правового регулювання. Режим робочого часу передбачає 

розподіл норми робочого часу протягом конкретного календарного періоду для 

найбільш ефективної діяльності підприємства чи організації. Варто також  

зазначити, що на рівні законодавства визначаються лише загальні норми для 

запровадження режимів робочого часу на підприємстві, а в подальшому 

регулювання відбувається на локальному рівні. Робочий день як складовий 

елемент режиму робочого часу враховується в режимах загального та 

спеціального характеру для відповідного регулювання робочого часу 

працівників під час виконання трудової функції на підприємстві. Приведена 

класифікація в повній мірі розкриває важливість режимів робочого часу, 

виходячи із оптимального поєднання робочого часу та часу відпочинку для 

працівників підприємства [147, c. 47]. 

  Незважаючи на особливу важливість питанням про спосіб розподілу 

робочого часу протягом певного періоду: доби, тижня, місяця тощо [30, с. 238]  

– не всі із зазначених режимів робочого часу розповсюджені в світі. Вважаємо 

за доцільне детально розкрити лише деякі види спеціальних режимів робочого 

часу. 

 Досить популярними та зручними форматами розподілу робочого часу у 

зарубіжних країнах є робота позмінно, гнучкий графік роботи, режим 

неповного робочого часу.  

Вибір оптимального режиму праці й відпочинку є одним із основних 

напрямів організації трудового процесу, що передбачає дотримання вимог 

фізіології та охорони праці. Режим робочого часу може бути єдиним для всіх 

працівників організації, а може й відрізнятися для працівників, зайнятих в 
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різних підрозділах, або для працівників, які виконують неоднорідні трудові 

функції [151, с. 39-40]. 

Найбільш розширений перелік видів режимів робочого часу 

закріплюються в американському трудовому законодавстві, зокрема: повний 

робочий день, часткова зайнятість, гнучкий графік роботи, поділ роботи на 

частини, понаднормові роботи, робота у вихідні дні, робота у нічний час, 

змінна робота [152]. 

Американський Закон «Про справедливі умови праці» не надає 

визначення термінам «повний робочий день» або «неповна зайнятість», тож 

вирішення даного питання здійснюється шляхом компромісу між працівником і 

роботодавцем або їх представниками.   

Традиційно склалося, що під частковою зайнятістю у трудовому праці 

США слід розуміти виконання працівником роботи протягом робочого дня у 

визначений із роботодавцем час. Як правило, такий формат роботи обирають 

для себе сумісники або особи, які поєднують роботу із навчанням.  

Найбільш розповсюдженим режимом робочого часу у США є гнучкий 

графік роботи.  

Досить своєрідним є режим розділення роботи. Під цим у трудових 

відносинах Америки розуміється 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. Важливою умовою для забезпечення ефективної реалізації такого режиму 

робочого часу є створення відповідних умов для людей, щоб вони могли 

співпрацювати як одне ціле – налагоджено та єдино [152]. Такий режим 

робочого часу не передбачається нашим національним законодавством, але, на 

нашу думку, міг би слугувати досить перспективним напрямком його 

вдосконалення, адже робота на умовах неповного робочого часу (мова йде, 

передусім, про причину бажання працівника додатково заробити або свідоме 

бажання працювати менше, а не про вимушену роботу із несприятливих 

економічних чи фінансових причин підприємства) на сьогодні здобуває все 
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більшого розповсюдження, особливо у великих містах. Так, додаткове 

регулювання цих відносин стало б виключно позитивним моментом. 

Декілька режимів робочого часу передбачено законодавством Фінляндії, 

Норвегії, Швеції, Данії, серед яких: режим гнучкого робочого часу; змінний 

режим; режим неповного робочого часу; зжатий робочий тиждень [142, с. 113].  

У Фінляндії, наприклад, законодавством встановлено, що роботодавець і 

працівник можуть укласти угоду про режим гнучкого робочого часу, що 

дозволяє працівнику самостійно визначати момент початку і кінця робочого 

часу в певних рамках. Середньотижнева тривалість такої роботи не повинна 

перевищувати 40 годин.  

Аналогічний режим робочого часу передбачений і в законодавстві 

Норвегії: у випадку, якщо такий режим не спричинить суттєвих незручностей 

для підприємства, працівник може претендувати на такий графік. Проте у 

Швеції, як правило, режим гнучкого робочого часу закріплюється у 

колективний договорах – на рівні підприємств, установ, організацій. У них 

закріплюються межі робочого часу, приблизний час перерви на обід, 

фіксований час перебування на роботі і перемінний, нормальна тривалість 

робочого часу.  

У Данії та Швеції режим гнучкого графіка також регулюється на рівні 

колективних трудових договорів. 

Особлива увага у скандинавських країнах приділяється змінній роботі. 

Неабиякої популярності він набув у Фінляндії, де на таких умовах працює 

майже чверть усіх працівників.   

Так, згідно із Законом Фінляндії «Про робочий час» при змінному режимі 

зміни повинні чергуватися на регулярній основі через заздалегідь визначені 

інтервали.  

У Швеції, Данії змінний режим визначається, як правило, у колективному 

договорі.  



126 
 

Якщо зміст змінної роботи у Скандинавії в цілому ідентичний до того, 

який традиційно вкладається у це поняття в Україні, то заслуговують на увагу 

види змін у досліджуваних країнах, які мають свої характерні особливості.  

Так, наприклад, раніше виділялися класичні види таких змін: дві денні, 

нічна зміна, зміна на основі ротації. У сучасних умовах їх набагато більше. У  

країнах Скандинавії перелік видів змін розширюється за рахунок регулярних 

вечірніх змін, регулярних нічних змін, змін на основі ротації (таких, які час від 

часу міняються), поділених на частини змін, змін, пов’язаних із роботою за 

викликом, нерегулярних змін (зумовлених необхідністю заміни іншого 

працівника) [142, с. 119].  

Серед відносно нових нестандартних режимів робочого часу також слід 

відмітити режим «стислого» тижня – за якого тижнева чи двотижнева норма 

робочого часу відпрацьовується не за 5 чи 10 робочих днів відповідно, а за 3-4 

чи 8-9 робочих днів. Наприклад, у Нідерландах використовується робочий 

тиждень із тривалістю робочого часу у 10,75 годин на день. 

Не можна оминути увагою питання регулювання неповного робочого 

часу у зарубіжних країнах.  

Конвенція МОП № 175 визначає правовий статус працівників, які 

працюють неповний робочий час. Конвенція зобов’язує держави вживати 

заходів, щоб забезпечити працівникам, які працюють неповний робочий час, 

такі самі права, свободи і пільги, які еквівалентні для працівників, що зайняті 

повний робочий час. 

Особливої уваги із цього питання заслуговує, на нашу думку, трудове 

законодавство окремих країн Скандинавії. 

Фінська модель часткової зайнятості означає не лише надання усім 

бажаючим роботи на умовах неповного робочого часу, а й розглядається в ролі 

перехідного періоду до традиційних трудових відносин. Вона виступає в якості 

гнучкості регулювання робочого часу. Показовою стосовно цього питання є 

норма ст. 15 Закону Фінляндії «Про робочий час», де вказується на обов’язку 

роботодавця забезпечити відповідну організацію робочого процесу, якщо 
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працівник виявив бажання з низки причин працювати менше. Більше того, 

роботодавцю забороняється створювати менш сприятливі умови для осіб, які 

працюють на умовах неповного робочого часу. Ці працівники не можуть 

зазнавати дискримінації [142, с. 83]. Аналогічні антидискримінаційні норми 

містяться у законодавстві Норвегії. Крім цього, особлива увага у законодавстві 

Норвегії приділяється закріпленню додаткових гарантій для працівників 

похилого віку, які працюють на таких умовах.  

У Швеції для регулювання сфери неповного робочого часу був прийнятий 

окремий спеціальний Закон «Про заборону дискримінації стосовно працівників, 

які працюють на умовах неповного робочого часу і тимчасових працівників» 

від 2002 року, що є доказом особливої розповсюдженості у країні категорії 

таких працівників та значимості ефективності реалізації ними права на працю. 

Досвід скандинавських країн дає підстави стверджувати про розуміння 

неповної занятості у двох аспектах, що актуально і для України. Так, вона може 

мати місце там, де з економічних і фінансових можливостей в особливих 

умовах тимчасово роботодавець не може забезпечити працівника повним 

об’ємом роботи. Тобто така неповна зайнятість є вимушеною, може 

характеризуватись більше як негативне явище. Окрім того, часткова зайнятість 

– досить вигідний та вдалий формат для молоді (майже 40% від усіх 

працюючих у Скандинавії), для осіб, які поєднують роботу із сімейними 

обов’язками, осіб похилого віку (близько 17%) та інших. Так, у них з’являється 

більша кількість вільного часу для власних потреб: відпочинку, оздоровлення, 

навчання, особистого життя, творчості тощо.  

Неабияка популярність роботи в умовах неповного робочого часу в 

країнах Скандинавії пояснюється ще й дуже високим рівнем життя, а отже, 

націленістю на роботу меншої тривалості. 

Заслуговує на увагу практика Німеччини щодо регулювання неповної 

зайнятості та обмежень, пов’язаних із робочим часом, чому в країні 

присвячений однойменний Закон від 2001 року.  
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Працівник, який пропрацював більше половини року, може вимагати 

скорочення його робочого часу із відповідними змінами до трудового договору. 

Роботодавець, якщо це не зашкодить виробництву, повинен задовольнити 

прохання. Винятками є: дуже високі витрати, відсутність альтернативних 

працівників, зниження конкурентоспроможності підприємства або загроза його 

існуванню [152]. 

Як правило, неповний робочий час найбільш популярний серед молодого 

покоління – людей, які ще здобувають освіту, народжують дітей, та інших 

подібних категорій працівників. Проте віднедавна такий режим почав набирати 

розповсюдження і серед людей старшого віку. 

Так, неповний робочий час за віком – особливий режим гнучкого графіка, 

який дозволяє таким особам поступово перейти на пенсію. Особам, які досягли 

віку 55 років, скорочується робота на 50%, але зарплата зменшується лише на 

30%.  

У Німеччині використовуються три моделі неповного робочого часу для 

осіб похилого віку: 

1) гнучка модель неповного робочого часу за віком – об’єм таких 

працівників складає половину від звичайного об’єму роботи 

середньостатистичного працівника; 

2) блочна модель неповного робочого часу за віком – ділить весь період 

такої роботи на два етапи: протягом першого особа працює повний робочий 

час, як звичайно, а протягом другого – достроково виходить на пенсію за віком; 

3)  ступінчаста – передбачає поступове зниження об’єму робочого часу 

[152]. 

Таке досить деталізоване та незвичне регулювання трудових відносин із 

працівниками похилого віку, на нашу думку, можна було б  взяти за основу і 

для України, адже характеризується суттєвою кількістю позитивних моментів: 

закріплення додаткових гарантій для даних працівників у сфері оплати праці; 

можливість отримати додатковий вільний час, для того щоб більше слідкувати 

за здоров’ям, доглядати онуків, відпочивати тощо. А найголовніше – подібний 
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формат зайнятості знизить гостроту впливу такої досить вагомої та серйозної за 

значимістю для кожної людини події, як вихід на пенсію, що також несе за 

собою кардинальну зміну в способі життя людини та може спричинити певні 

психологічні негаразди: переживання, стреси, депресію. 

Аналіз зарубіжної практики регулювання робочого часу дозволив нам 

дійти важливих висновків.  

Слід почати з того, що зарубіжний досвід регулювання робочого часу, на 

наше переконання, логічно і доцільно розглядати у широкому та у вузькому 

значенні. Широке розуміння включає в себе, у тому числі, міжнародно-правове 

регулювання досліджуваної сфери суспільних відносин, що виражається у 

правовому регулюванні за участі міжнародних організацій. У вузькому, в свою 

чергу, такий зарубіжний досвід регулювання робочого часу демонструє 

практичні доробки окремих іноземних держав. У підрозділі ми основну увагу 

приділяли саме розкриттю питання на рівні країн, адже вважаємо, що такий 

підхід матиме більшу практичну користь. 

Незважаючи на те, що у трудовому праві більшості країн світу домінує 

диспозитивний метод, у питаннях регулювання тривалості робочого часу 

переважає імперативний. Як правило, максимальна його тривалість чітко 

встановлена, і навіть за бажанням сторін збільшити встановлену 

законодавством тривалість, тим самим зменшивши час відпочинку, не 

можливо, адже об’єктивною характерною особливістю режиму робочого часу є 

його взаємозалежність з таким елементом, як час відпочинку. 

Більше того, за прогнозами вчених та науковців, у майбутньому  

тривалість робочого часу буде тільки зменшуватись. Роботизація та 

технологізація виробництва дозволить поступово зменшити тривалість 

робочого часу до мінімуму [153, с. 87-96]. Таку тенденцію ми вже яскраво 

можемо спостерігати у законодавстві окремих країн Скандинавії, правове 

регулювання досліджуваної сфери яких, без сумніву, можна вважати взірцевим 

для України, адже досягти такого рівня життя в цілому, а також добробуту 
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населення і максимальної ефективності реалізації прав людини у сфері праці,  

зокрема, вже є великим успіхом.  

Заслуговує на увагу правове забезпечення окремих режимів робочого 

часу в зарубіжних країнах. У цьому сенсі особливо цінним, на нашу думку, 

було б перейняти досвід, знову ж таки, скандинавських країн та США у частині 

режиму розділення роботи. 

Як уже більш детально зазначалося раніше, позитивно слід відмітити 

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. 

У законодавстві багатьох зарубіжних країн передбачено принцип – 

понаднормові роботи допускаються тільки у виняткових випадках. Як зазначає 

Ю.О. Саєнко у своєму дисертаційному дослідженні, у Республіці Польща 

такими випадками є необхідність проведення рятувальних робіт з метою 

охорони життя і здоров’я населення або охорони майна, або ліквідації аварії, 

дій у разі крайньої необхідності для роботодавця. Максимальна тривалість 

понаднормових робіт у календарному році обмежена законодавством Болгарії 

та Республіки Польща –150 год., Угорщини – 144 год. У деяких країнах 

допускається збільшення норми актами колективно-договірного регулювання. 

Наприклад, в Угорщині норма може бути збільшена до 200 год., у Республіці 

Польща у колективному договорі, правилах внутрішнього трудового 

розпорядку або у трудовому договорі, якщо роботодавець не зв’язаний 

колективним договором або не зобов’язаний вводити правила внутрішнього 

трудового розпорядку, можна встановити іншу кількість годин понаднормових 

робіт у календарному році. При цьому робочий час з урахуванням 

понаднормових робіт не повинен  перевищувати 48 годин на тиждень в 

обліковому періоді. Таким чином, допускається відступ від принципу 

поліпшення становища працівника в колективному договорі, угоді або 

трудовому договорі порівняно з законодавством на користь принципу 

погіршення становища працівника порівняно з законодавством, що фіксується в 
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колективній угоді або індивідуальному трудовому договорі. Понаднормові 

роботи компенсуються оплатою праці у підвищеному розмірі. Для окремих 

категорій працівників встановлено заборони на такі роботи [154, с. 92]. 

Окрім стандартних режимів робочого часу, трудове законодавство 

зарубіжних країн передбачає нестандартні його режими: роздроблений робочий 

день, режим гнучкого робочого часу тощо. Серед нестандартних режимів 

робочого часу можна відзначити ще так званий 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 10,75 

год. 

Підсумовуючи, відмітимо, що копіювання будь-якого досвіду зарубіжних 

країн для України є неприйнятним. Обов’язково необхідно враховувати 

економічну ситуацію, брати до уваги існуючу чинну законодавчу бузу, 

особливості менталітету тощо. Проте продемонстрований у підрозділі 

іноземний досвід міг би бути взятий за основу з окремих питань в умовах 

сьогоднішнього реформування трудового законодавства, пов’язаного із 

спробами його майбутньої кодифікації.  

Висновки до розділу 2 

Таким чином, аналізуючи історію правового регулювання робочого часу, 

можемо зробити висновок, що сам процес його становлення та розвитку можна 

поділити на такі етапи : 

а) перший етап (період до н.е.) – регулювання робочого часу за 

первіснообщинного ладу. У цей час праця переважно регулювалася 

природними законами і люди підпорядковувалися їм; 

б) другий етап (від поч. н.е. до XIX ст.) – становлення і розвиток 

регулювання робочого часу в давні часи. Характеризується формуванням 

перших понять робочого часу, першими спробами виокремлення певних 

часових проміжків; 

в) третій етап – регулювання робочого часу за часів Російської імперії. 
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Впродовж нього переважна увага приділялася праці дітей та жінок, 

започатковувалися перші нормативні документи, що відносилися до того часу, 

встановлювався контроль за їх виконанням. Даний період характерний тим, що 

саме в цей час було визначено, що робочим часом вважається той час, протягом 

якого робітник був зобов’язаний перебувати в промисловому закладі і в 

розпорядженні завідувача для виконання роботи. Було сформульовано поняття 

нічного часу роботи. Встановлювалися святкові дні, протягом яких працівники 

не працювали. Також  закріплювалася загальна тривалість робочого дня, яка 

для робітників, зайнятих в денний час, не повинна перевищувати 11,5 годин на 

добу, а по суботах і напередодні свят – 10 годин, для робітників, зайнятих у 

нічний час, – 10,5 годин. Запроваджувалися надурочні роботи;  

г) четвертий етап  (поч. ХХ ст. – 1918 рік). Впродовж нього простежується 

динаміка розвитку законодавства про час праці і час відпочинку. Зокрема до 

робочого часу включено не тільки час для виконання роботи, але й підготовчий 

час. Запроваджено обмеження стосовно застосування надурочних робіт, що 

розповсюджувалося на вагітних жінок і дітей, які не досягли 18 років. Було 

заборонено нічну працю з 9 години вечора до 5 години ранку, а також прийом 

на підземні роботи жінок і дітей до 18 років. Ще одним ключовим моментом 

того часу було прийняття КЗпП 1918 року. Кодекс встановив тривалість 

нормального робочого часу не більше 8 денних або 7 нічних годин. Для осіб 

віком до 18 років, зайнятих на особливо важких і несприятливих для здоров’я 

умовах праці, було встановлено шестигодинний робочий день. Час перерви в 

робочий час не включався. Понаднормові роботи допускалися у виняткових 

випадках, обумовлених законом. До надурочних робіт не допускалися особи, 

які не досягли 18 років. Загальна кількість днів понаднормової роботи не 

повинна була перевищувати 50 днів на рік; 

ґ) п’ятий етап регулювання робочого часу (1918-1938 роки). Характерний 

суттєвим удосконаленням законодавчого регулювання інституту робочого часу. 

Особливість цього періоду полягала в тому, що було прийнято низку 

нормативних документів, які регулювали робочий час. Одним із ключових був 
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КЗпП 1922 року, відповідно до якого до трудової повинності можна було 

залучати певні категорії осіб у чітко визначених конкретних випадках. До неї 

заборонялося залучати: 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. На той час країна 

перебувала в тяжкому економічному та соціальному становищі. Пріоритет 

держави виходив на перший план, а інтереси громадянина залишалися на 

другому плані. У той час керівництво СРСР було змушене приймати радикальні 

заходи для забезпечення стратегічних планів країни. Такими заходами було 

запровадження восьмигодинного робочого дня, введення шестиденного 

робочого тижня. За порушення трудової дисципліни передбачалася 

кримінальна відповідальність. Були введені обов’язкові понаднормові роботи 

тривалістю від 1 до 3 годин на день. Особи, що не досягли 16 років, також 

могли бути залучені до надурочних робіт, але не більше 2 годин на день. До 

понаднормових робіт не допускалися такі особливі категорії працівників: 

вагітні жінки, починаючи з шостого місяця вагітності; жінки, які годують 

груддю протягом 6 місяців годування. Залучалися до праці також інваліди 

третьої групи;  

е) сьомий етап (1946-1970 рр.). Зруйнована економічна і соціальна 

складова країни в післявоєнні роки змушувала керівництво СРСР застосовувати 

дієві і непопулярні заходи, спрямовані на поліпшення становища. Цей період 

характеризується спробами уряду перейти на шести- і семигодинний робочий 

день. Дана реформа мала загальний характер і проводилась за відсутності 

загального акта щодо регулювання даної ситуації. Велике значення для 
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регламентування питань робочого часу і часу відпочинку мав Закон від 07 

травня 1960 року «Про завершення переведення в 1960 році всіх робітників і 

службовців на семи- і шестигодинний робочий день». Для всіх робітників і 

службовців встановлювався робочий день тривалістю не більше 7 годин, а для 

провідних професій, зайнятих на підземних роботах, – не більше 6 годин. 

Ставилося також завдання стосовно завершення переведення робітників і 

службовців на семи- і шестигодинний робочий день у 1960 році; 

є) восьмий етап (1971-1991 рр.) Він вважається ключовим у становленні 

інституту робочого часу. Під час даного періоду було прийнято велику масу 

нормативних документів, які посилювали роль інституту робочого часу в 

трудовому праві. Головним актом того часу став Кодекс законів про працю 

(КЗпП) 1971 року, який з численними змінами і доповненнями діє і сьогодні. 

Також було прийнято низку інших актів, що встановлювали нормальну 

тривалість робочого часу не більше 41 години на тиждень. Скорочена ж 

тривалість праці залежала 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 вважалося час з 10 години вечора до 6 години ранку. 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, хоча допускалися особливі випадки, коли вони могли 

застосовуватися. До надурочних робіт не допускалися ті ж категорії трудящих, 

що і при роботах у нічний час; 

ж) дев’ятий етап (з 1991року – по цей час). Перехід до ринкових відносин 

не міг не призвести до адаптації норм правового регулювання праці до 

нинішніх умов. У цей період, всі права, які містилися у нормативно-правових 
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актах були систематизовані і закріплені на найвищому законодавчому рівні. У 

цей час значна увага приділяється забезпеченню охорони і захисту трудових 

прав працівників в галузі робочого часу, а також встановленню нагляду і 

контрою за дотриманням законодавства з приводу регулювання інституту 

робочого часу.  

Протягом значного періоду питання тривалості робочого часу залишалося 

взагалі неврегульованим і напряму залежало лише від ступеня тяжкості, 

складності та небезпечності умов праці, а найбільше – від суб’єктивної волі 

роботодавця, який і вирішував, скільки особа працюватиме, нехтуючи, частіше 

за все, інтересами працівника з метою максимального використання його 

ресурсу. Промислова революція принесла якісні зміни і у досліджувану сферу. 

Так, через високу потребу у праці кваліфікованих працівників останні змогли 

заявити про свої права.  Це все згодом знайшло відображення у міжнародній 

системі правового регулювання трудових відносин і у законодавствах окремих 

зарубіжних країн. 

Робочий час – одна із базових умов праці. Доказом підтвердженням її 

значимості, серед іншого, є висвітлення цього питання вже у першій Конвенції 

Міжнародної організації праці, прийнятій ще у 1919 році, яка була присвячена 

обмеженню тривалості робочого часу на промислових підприємствах до восьми 

годин протягом дня і сорока восьми годин на тиждень. Це обмеження було 

закріплено у подальших прийнятих МОП конвенціях № 30, № 31, № 43 та 

№ 46, які стосувалися роботи в різних галузях промисловості (вугільній, 

листового скла) та торгівлі. 

Слід зауважити, що регламентація інституту робочого часу здійснюється 

не лише на універсальному рівні, але й у рамках регіональної міждержавної 

співпраці. У зв’язку із цим не можна залишити без уваги той факт, що 

регулювання тривалості робочого часу відбувається і в межах Європейського 

Союзу. 

На сучасному етапі, не дивлячись на єдині закріплені норми, деякі держави 
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встановили додаткові умови регулювання робочого часу, проте обов’язково із 

врахуванням зазначених рекомендацій. У зв’язку із вступом свого часу до ЄС у 

Болгарії, Польщі, Чехії, Угорщині були внесені необхідні зміни до трудового 

законодавства. Зокрема робочий час, який був у рамках 42-46 годин, був 

скорочений у цих країнах з метою адаптації до міжнародних стандартів. 

Тотальне копіювання будь-якого досвіду зарубіжних країн для України 

неприйнятне. Обов’язково необхідно враховувати економічну ситуацію, брати 

до уваги існуючу чинну законодавчу бузу, особливості менталітету тощо. 

Проте продемонстрований у підрозділі іноземний досвід міг би бути взятий за 

основу в умовах сьогоднішнього реформування трудового законодавства, 

пов’язаного із спробами його майбутньої кодифікації. 
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РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ІНСТИТУТУ РОБОЧОГО ЧАСУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 

3.1 Режими робочого часу та його види 

Одним із центральних інститутів трудового права в Україні є робочий 

час. Інститут робочого часу стосується інтересів працівника та роботодавця. 

Правові норми інституту робочого часу покликані забезпечувати працівникам 

право на відпочинок та на закріплення міри праці, що стосується інтересів обох 

сторін трудового договору. Різноманітні види трудової діяльності, що 

виникають під час реалізації громадянами конституційного права на працю, 

вказують на необхідність подальшого розвитку правового закріплення окремих 

видів режиму робочого часу [155]. 

Необхідно зауважити, що у Кодексі законів про працю України відсутні 

визначення понять «робочий час» та «режим робочого часу» [14]. Не склалось у 

національному законодавстві і єдине їх розуміння. Так, у п. 1.5 Положення про 

робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, 

затвердженого 07.06.2010 № 340, робочий час визначається як час, протягом 

якого водій зобов’язаний виконувати роботу, визначену трудовим договором та 

правилами внутрішнього трудового розпорядку [21]. У листі Міністерства 

соціальної політики України «Про режим роботи, тривалість робочого часу і 

відпочинку» від 22.06.2007 № 199/13/116-07 під поняттям «робочий час» 

розуміють час, протягом якого працівник повинен виконувати обов’язки за 

трудовим договором [156]. 

Відсутність легальної дефініції поняття режиму робочого часу обумовлює 

зацікавлення науковців, призводить до неоднозначного трактування його на 

практиці. Н.Б. Болотіна під режимом робочого часу розуміє встановлений 

законодавством або локальними нормативно-правовими актами порядок 

розподілу та використання робочого часу протягом доби, тижня, іншого 

календарного періоду. Є.П. Смирнова режим робочого часу трактує як розподіл 

норми робочого часу між відповідними категоріями працівників  у певний 
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календарний період [157, с. 128]. І.О. Снігірьова під режимом робочого має на 

увазі організацію та розподіл норм робочого часу за певними календарними 

періодами з урахуванням права працівника на відпочинок [158, с. 160]. 

В.Г. Малов стверджує, що під режимом робочого часу в трудовому праві 

необхідно розуміти розподіл часу роботи в межах доби чи іншого календарного 

періоду, початок та закінчення щоденної роботи (зміни), початок та закінчення 

перерви для відпочинку й харчування. П.Д. Пилипенко зазначає, що режим 

робочого часу – це встановлений локальними правовими актами (графіком, 

розпорядком) та обов’язковий для певного колективу працівників порядок 

розподілу норми тривалості робочого часу протягом доби, тижня та інших 

календарних періодів [159, с. 153]. 

Серед практиків та науковців іноді побутує думка щодо ототожнення 

понять режиму роботи та режиму робочого часу, тобто присутня 

необґрунтована підміна одного поняття іншим. З цього приводу 

Ю.П. Дмитренко наголошує, що режим роботи не потрібно ототожнювати з 

режимом робочого часу, оскільки, як він вважає, вони співвідносяться як ціле і 

частина. Дослідник розглядає режим роботи як розподіл праці й відпочинку 

працівників на підприємстві, в установі, організації протягом доби чи іншого 

календарного періоду та встановлений порядок організації роботи 

підприємства. Під режимом робочого часу вчений розуміє закріплений, як 

правило, локальними нормативними актами та обов’язковий для працівників 

окремого підприємства порядок розподілу робочого часу в межах різних 

календарних періодів [160, с. 66]. 

Дещо іншого підходу до розуміння даного поняття дотримується 

Ю.В. Царенко. Він стверджує, що поняття «режим робочого часу є «помилкою» 

законодавця. На його переконання, більш адекватним терміном повинен бути 

термін «режим роботи». З.Я. Кравців не погоджується із такою думкою, 

оскільки режим робочого часу встановлюється для працівників, а режим роботи 

– для підприємства і вони не завжди співпадають [155, с. 148]. 
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Варто підтримати науковців, які вважають за необхідне розрізняти режим 

робочого часу працівника та режим роботи підприємства (установи, 

організації). Режим робочого часу є індивідуальним, оскільки працівники 

мають свій графік роботи, що може бути єдиним для всіх або встановлюватись 

окремо для кожного підрозділу залежно від характеру виробництва, категорій 

працюючих, інших обставин. Іноді режим роботи підприємства, установи, 

організації визначає режим робочого часу працівників. Отже, на нашу думку, 

доцільно закріпити термін «режим робочого часу», а не термін «режим роботи» 

[155, с. 148]. 

На відміну від вітчизняного трудового законодавства, у трудових 

кодексах інших держав поняття режиму робочого часу визначене легально. 

Наприклад, стаття 123 Трудового кодексу Республіки Білорусь та стаття 101 

Трудового кодексу Киргизької Республіки визначають режим робочого часу як 

чинний у наймача порядок розподілу для працівників норм щоденної та 

щотижневої тривалості робочого часу та часу відпочинку протягом доби, 

тижня, місяця, інших календарних періодів. Режим робочого часу визначає час 

початку і завершення робочого дня (зміни), час обідньої та інших перерв, 

послідовність чергування працівників на змінах, робочі й вихідні дні. 

Законодавство Республіки Білорусь та Киргизької Республіки до поняття 

режиму робочого часу включає час обідньої перерви та вихідні дні. Такий 

підхід є, з нашої точки зору, неправильним, так як зазначені питання мають 

регулюватися окремим розділом про час відпочинку [141]. 

У статті 95 Трудового кодексу Азербайджанської Республіки закріплено 

таке трактування поняття режиму робочого часу: «Це щоденна тривалість 

робочого часу, його початок і закінчення, час і тривалість перерв у роботі, 

кількість добових змін, графіки змінності та їх складання, підсумований облік 

робочого часу, правила заміни відпрацьованих робочих днів вихідними днями, 

кількість робочих днів на тиждень що визначаються правилами внутрішнього 

розпорядку підприємства або трудовим чи колективним договором». Трудовий 

кодекс Республіки Туркменістан у ст. 66 наводить аналогічне визначення. 
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Проте воно доповнюється положенням про те, що режим робочого часу являє 

собою роботу з ненормованим робочим днем для окремих категорій 

працівників. На нашу думку, не варто було до визначення поняття режиму 

робочого часу включати елементи та види режиму робочого часу, оскільки воно 

стає складним, а його зміст під час узагальнення втрачається. Необхідно в 

окремій статті чи підпункті закріпити всі ці елементи, внаслідок чого 

визначення отримало б чіткий та лаконічний зміст [161]. 

Поняття «режим робочого часу» визначається у трудовому законодавстві 

не всіх країн Європейського Союзу. Наприклад, трудове законодавство 

Республіки Польща закріплює поняття робочого часу. Відповідно до частини 1 

статті 128 Трудового кодексу Польщі робочий час – це час, протягом якого 

працівник залишається у розпорядженні роботодавця на робочому місці, 

іншому місці, вказаному для виконання роботи [141, с. 141]. Таке визначення є 

досить особливим, оскільки у ньому відсутня традиційна прив’язка до трудової 

функції працівника, належного регулювання цієї функції. 

У статті 147 Трудового кодексу Литовської Республіки режим робочого 

часу визначається як чергування праці та відпочинку кожного працівника 

протягом доби, тижня або облікового періоду, а також початок і кінець 

щоденної роботи (зміни), що встановлюється згідно з правилами трудового 

розпорядку підприємства, установи, організації. Початок та кінець робочого 

часу на державних підприємствах, в установах та організаціях визначає уряд 

[141, с. 141]. 

Правове регулювання робочого часу в Україні здійснюється переважно 

нормами імперативного характеру в централізованому порядку. Враховуючи 

специфіку регулювання робочого часу, можна вважати, що законодавче 

обмеження тривалості робочого часу є ключовою гарантією, яка забепечує 

право працівника на відпочинок. Правове регулювання робочого часу в Україні 

ґрунтується на положеннях статті 45 Конституції України, Кодексу законів про 

працю України (надалі – КЗпП), актів Міжнародної організації праці (надалі – 

МОП). 
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Режим робочого часу виконує важливу роль, що полягає у визначенні 

частини участі працівників у сукупній праці, необхідній для існування всього 

суспільства, забезпечуючи, у свою чергу, наявність часу відпочинку 

необхідного для відновлення витрачених у процесі праці життєвих сил, 

збереження здоров’я, розвитку особистості. Ключове місце в системі трудового 

права відведено інституту режиму робочого часу, який характеризується 

сукупністю правових норм, котрі спрямовані на забезпечення прав працівника 

на відпочинок і встановлення часових рамок робочого часу, що закріплюється 

відповідними нормами праці. Т.І. Олексюк вказує на те, що поєднання 

економічних, політичних, соціальних та культурних факторів обумовлює 

найважливіше значення режиму робочого часу на сучасному етапі [162, с. 316]. 

Крім того, режим робочого часу передбачає існування вільного від роботи часу, 

тобто часу відпочинку. Надання працівникові щоденної перерви для відпочинку 

є важливим аспектом режиму робочого часу. 

Г.О. Барабаш визначає режим робочого часу як одну із основних частин 

нормативно-правової регламентації праці [163, с. 37]. Варто погодитись із 

даним твердженням науковця, оскільки режим робочого часу є дійсно 

важливим. Він передбачає час, протягом якого працівник зобов’язаний 

здійснювати свою роботу, від виконання якої залежить розмір його заробітної 

плати.  

Л.В. Кулачок зазначає, що у межах кожного відповідного підприємства 

режим робочого часу передбачає закріплення часу початку роботи та 

завершення, час на перерви для харчування й відпочинку, а також час на зміну 

чергувань. Внутрішній трудовий розпорядок, що встановлюється кожним 

роботодавцем, включає в себе режим робочого часу. Тому кожен працівник 

зобов’язаний дотримуватись його. Розрізняють режим робочого часу, що 

встановлюється для працівників, та режим роботи підприємства. Норми 

трудового законодавства регламентують режим часу роботи для працівників. 

Централізоване нормативно-правове регулювання закріплює положення щодо 

створення режиму часу роботи на кожному підприємстві разом з усіма 
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найважливішими його аспектами, гарантіями застосування кожного з видів 

режиму робочого часу. Положення щодо режиму безпосередньо на 

підприємстві закріплюються у колективних договорах, правилах внутрішнього 

трудового розпорядку, графіках робочих змін. Режим робочого часу може бути 

загальним для працівників або диференціюватись залежно від структурного 

підрозділу або певної групи працівників. Крім того, він може бути предметом 

індивідуально-договірного регулювання та визначатись сторонами під час 

укладення трудового договору [164, с. 12]. 

Таким чином, виходячи із вищезазначеного, можемо стверджувати, що 

режим робочого часу є комплексним правовим явищем трудового права, яке 

характеризується багатоаспектністю та різноманітністю. Режим робочого часу 

може встановлюватись у 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. 

Неоднозначність наукових підходів до визначення поняття режиму 

робочого часу викликає необхідність виділення елементів режиму робочого 

часу. Науковці виділяють такі елементи режиму робочого часу:  

– тривалість робочого тижня з виділенням форми організації трудового 

процесу (п’ятиденна з двома вихідними днями, шестиденна з одним вихідним 

днем, робочий тиждень із наданням вихідних днів за змінним графіком, 

поденний і підсумований облік робочого часу);  

– роботи з ненормованим робочим днем для окремих категорій 

працівників; 

– тривалість щоденної роботи (зміни);  

–  час початку й закінчення роботи; час перерв у роботі;  

– число змін на добу;  

– чергування робочих та неробочих днів, що встановлюється 

колективним договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку. 
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Перший елемент, на нашу думку, можна віднести до початку й закінчення 

роботи залежно від тривалості робочого тижня. Робота з ненормованим 

робочим днем є не елементом режиму робочого часу, а видом режиму робочого 

часу. Виділення наступних елементів вважається доцільним та необхідним. 

На думку Н.Б. Болотіної, до елементів робочого часу належать наступні: 

– час початку й закінчення роботи; 

– тривалість перерв для відпочинку та харчування; 

 – тривалість і порядок чергування змін [165, с. 213]. 

Існує думка серед науковців, що до режиму робочого часу слід включати 

щоденний та підсумований облік робочого часу, ненормований робочий день, 

режим гнучкого робочого часу, багатозмінний режим роботи, поділ робочого 

дня на частини. З точки зору З.Я Кравців, такий перелік є скоріше спробою 

класифікації режиму робочого часу на види, а не виокремленням елементів 

режиму робочого часу [155, с. 149]. 

Проаналізувавши наведені наукові позиції, зробимо висновок, що до 

елементів режиму робочого часу необхідно віднести час початку та закінчення 

роботи, тривалість перерв у роботі, тривалість та порядок чергування змін. У 

законодавстві закріплено деякі складові режиму робочого часу. В даному 

контексті слід звернути увагу на Указ Президента України «Про введення на 

території України регіональних графіків початку робочого дня» № 502/95 від 

26.04.1995, яким затверджено введення рішеннями виконкомів обласних рад 

регіональних (місцевих) графіків початку робочого дня для однозмінних 

підприємств усіх форм власності [166]. 

Підсумовуючи вищенаведене, необхідно зазначити, що сутність режиму 

робочого часу полягає у тому, що це є правове явище трудового права, що 

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. 
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Правове регулювання режиму робочого часу здійснюється відповідно до 

норм чинного законодавства. Згідно з частиною 1 статті 9 Конституції України 

чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України [167]. Так, у 

статті 81 КЗпП з цього приводу зазначено, якщо міжнародним договором або 

міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлені інші правила, 

ніж ті, що містить законодавство України про працю, застосовуються правила 

міжнародного договору або міжнародної угоди [14]. Серед конвенцій МОП, що 

ратифіковані Україною, правовому регулюванню робочого часу присвячені 

наступні: 

– Конвенція № 14 про застосування щотижневого відпочинку на 

промислових підприємствах 1921 року; 

– Конвенція № 45 про застосування праці жінок на підземних роботах у 

шахтах будь-якого роду 1935 року; 

– Конвенція № 47 про скорочення робочого часу до 40 годин на тиждень 

1935 року; 

– Конвенція № 79 про обмеження нічної праці дітей і підлітків на 

непромислових роботах 1946 року; 

– Конвенція № 90 про нічну працю підлітків у промисловості 1948 року; 

– Конвенція № 106 про щотижневий відпочинок у торгівлі й установах 

1957 року [168]. 

Правове регулювання робочого часу в Україні здійснюється нормами 

КЗпП. Відповідно до частини першої статті 50 КЗпП нормальна тривалість 

робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень. 

Зазначене правило не може бути змінене у бік збільшення колективним, 

трудовим договором, трудовим контрактом. При цьому мова йде про норму 

тривалості робочого часу в межах одного трудового договору [14]. 

Необхідно зауважити, що характерною рисою режиму робочого часу є 

наявність широкої кількості його складових частин, переліку різних проміжків 

часу, що входять до його змісту. 
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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. 

Режим робочого часу передбачає п’ятиденний або шестиденний робочий 

тиждень, початок та закінчення робочого дня, час і тривалість обідньої перерви, 

число змін протягом облікового періоду [169, с. 85-86]. Отже, вказане 

твердження характеризує часові періоди, що визнаються робочим часом та 

включаються у зміст режиму робочого часу. Узагальнюючи наведені 

положення, необхідно зауважити, що до режиму робочого часу також входить і 

час відпочинку, який виступає його ознакою. 

Робочий день – це встановлений законом робочий час протягом дня. 

Тривалість щоденної роботи, її початок та кінець, перерви протягом робочого 

дня встановлюються правилами внутрішнього трудового розпорядку. При  

змінній роботі, вахтовому методі зазначені  складові встановлюються 

графіками. Графіки змінності складаються роботодавцем з урахуванням позиції 

профспілок та додаються до колективного договору. Вони можуть бути 

двозмінні, тризмінні, а на безперервно діючих виробництвах – чотиризмінні 

(три зміни працюють, а четверта відпочиває). Тривалість змін за графіком 

встановлюється таким чином, щоб кожен працівник протягом календарного 

тижня або місяця відпрацював встановлену норму нормального або 

скороченого часу роботи. Тривалість нічної зміни коротша від денної та 

вечірньої на 1 год. [170, с. 126]. Таким чином, можна прослідкувати включення 

до змісту режиму робочого часу наступних складових: початок та закінчення 

роботи; перерви. Необхідно зауважити, що встановлення та регулювання 

вищевказаних складових можливе графіком зміни. Таким чином, особливою 

ознакою правового інституту режиму робочого часу є наявність широкого 
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змісту даного поняття, що включає до себе час відпочинку, час відведений на 

зміни тощо [171, с. 347]. 

Наступною ознакою режиму робочого часу є нормованість – 

встановлення максимальної тривалості робочого часу, що не може 

перевищувати норму, крім визначених законом випадків. Зазначена гарантія 

деталізується нормами статті 50 Кодексу законів про працю, відповідно до яких 

нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 год. на тиждень 

[14]. Вказана норма детально регламентує максимальну тривалість режиму 

робочого часу щодо всіх працівників. Але необхідно зауважити, що закріплена 

в законі 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. 

На думку В.С. Вітковського, досліджувана правова норма має 

імперативний характер, оскільки з її змісту випливає неможливість 

встановлення більш тривалого робочого часу. Але частина 1 статті 52 Кодексу 

законів про працю передбачає, що при п’ятиденному робочому тижні 

тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього трудового 

розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або 

уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації підприємства, установи, організації з дотриманням 

встановленої тривалості робочого тижня [172, с. 23]. Трудовим законодавством 

України передбачено гарантії забезпечення нормального режиму робочого 

часу. Для недопущення погіршення стану здоров’я та забезпечення дотримання 

положень охорони праці було встановлено максимальну тривалість робочого 

часу. Такий підхід є необхідним для запобігання перевтомі працівників, яка 

негативно впливає на ефективність їх роботи, тим самим не даючи можливості 

роботодавцю адекватно реалізовувати свої законні інтереси. 

На думку О.С. Заржицького, визначення нормальної тривалості режиму 

робочого часу як максимальної норми означає, що допускається законодавче та 

договірне встановлення меншої тривалості робочого часу. Скорочена 



147 
 
тривалість режиму робочого часу вказує на те, що працівник має виконувати 

трудові обов’язки за скороченим часом, але при цьому має право на оплату 

праці у розмірі повної тарифної ставки, повного окладу. Скорочена тривалість 

робочого часу встановлюється законодавством. Кодекс законів про працю 

передбачає норму, відповідно до якої для працівників віком від 16 до 18 років 

встановлюється тривалість робочого часу 36 годин на тиждень, для осіб віком 

від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період 

канікул) – 24 години на тиждень [173, с. 57]. Отже, існує диференційований 

підхід щодо визначення режиму робочого часу у залежності від певних 

категорій працівників. Він є логічним та максимально обґрунтованим, адже 

неповнолітні працівники у зв’язку з фізіологічними особливостями та віком не 

можуть повноцінно здійснювати роботу за 40-годинним режимом робочого 

часу. 

Режим скороченого робочого часу встановлюється для працівників, 

зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, та становить не більш як 36 

год. на тиждень. Перелік виробництв, цехів, професій, посад із шкідливими 

умовами праці, де робота надає право на скорочену тривалість робочого часу, 

затверджується у порядку, встановленому законодавством [173, с. 57]. 

Шкідливі умови роботи є фактором, що впливає на режим робочого часу. 

Працівники, зайняті на таких видах роботи, повинні мати більше часу для 

щоденного відпочинку, адже характер їх праці впливає на загальний стан 

організму, їм необхідно більше часу для відновлення. Держава здійснює 

правове регулювання даного питання шляхом затвердження переліку 

відповідних робіт, що вважаються шкідливими та небезпечними. 

Право на скорочений робочий день мають лише працівники, зайняті на 

роботах із шкідливими умовами праці не менше половини скороченого 

робочого дня, встановленого для даного виробництва, цеху, професії, посади. 

Наприклад, шестигодинний робочий день передбачено для працівників, 

зайнятих на підземних роботах у вугільній та гірничодобувній промисловості, 

на підземних роботах з будівництва шахт (рудників), тунелів та метрополітенів. 



148 
 
Працівникам, професії яких не внесені до списку шкідливих та небезпечних 

робіт, але які виконують в окремі дні роботу на виробництвах, у цехах, за 

професіями та на посадах із шкідливими умовами праці, скорочений робочий 

день установлюється у дні роботи тієї ж тривалості, що й працівникам, 

постійно зайнятим на цих роботах [174, с. 449]. Скорочена тривалість робочого 

часу може встановлюватися для тих працівників, які виконують шкідливу чи 

небезпечну роботу не постійно. Існування такої диференціації забезпечує 

дотримання положень з охорони праці та справедливого правового 

регулювання режиму робочого часу. Навіть якщо шкідлива чи небезпечна 

робота не є характерною та постійною для відповідних категорій працівників, у 

разі її виконання на них поширюються ті ж норми законодавства, що й на 

працівників, постійно зайнятих на роботах з такими умовами. 

Таким чином, можна констатувати, що специфічною рисою режиму 

робочого часу є законодавче закріплення максимальної тривалості часу роботи, 

диференціація режиму робочого часу в залежності від певних категорій 

працівників чи характеру праці. Це є важливим аспектом інституту трудового 

права, адже без нормативно встановленої максимальної тривалості робочого 

часу можливі зловживання з боку роботодавців. 

Також характерною особливістю режиму робочого часу є його 

взаємозалежність та безпосередній зв’язок із часом відпочинку. На думку 

Н.Г. Орлова, виявлення оптимального балансу між режимом робочого часу і 

часом відпочинку, їх регулювання є комплексною проблемою, що потребує 

участі фахівців різного профілю: медиків (визначають межі безпеки 

максимальної тривалості робочого часу), соціологів (відповідальні за соціально 

корисний зміст часу відпочинку), економістів, вчених-трудовиків які 

розробляють рекомендації з метою вдосконалення правового регулювання 

режиму робочого часу й часу відпочинку, законодавців (втілюють у життя 

рекомендації у процесі розробки та прийняття нормативно-правових актів про 

робочий час та час відпочинку). Баланс між режимом робочого часу та часом 

відпочинку характеризує стан рівноваги між цими категоріями. Він досягається 
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тоді, коли право людини на повноцінне життя на роботі і поза нею 

сприймається в якості норми як загальне благо працівника. Раціональне 

поєднання режиму робочого часу з часом відпочинку надає змогу ефективно 

використовувати здатність людини до праці, відтворювати фізичні та 

психологічні характеристики працівника, комплексно застосовувати виробничі 

потужності та інше майно роботодавця [175, с. 921]. Таким чином, особливість 

режиму робочого часу зумовлена потребою ефективного використання 

роботодавцем найманої праці з метою досягнення ним бажаного результату, а 

також задоволення прав, свобод та законних інтересів працівників. 

Режим робочого часу та час відпочинку є важливими правовими 

категоріями трудового законодавства України. Це пояснюється тим, що 

регламентація робочого часу у чинному законодавстві виступає як одна з 

гарантій забезпечення права на відпочинок. Праця повинна обов’язково 

чергуватись із відпочинком. Основне завдання держави – це створення для 

громадян відповідних умов праці й відпочинку, задоволення потреб та запитів, 

забезпечення законних прав та пільг [176, с. 235]. Необхідно погодитися з  

такою науковою позицією, оскільки встановлення тривалості робочого часу 

впливає на тривалість часу відпочинку. Тому ці два правових явища пов’язані 

між собою. Існування такого правового інституту як режим робочого часу 

вимагає існування інституту часу відпочинку. Працюючи, людина витрачає 

фізичні та розумові сили, що обумовлює необхідність відпочинку від роботи. 

Таким чином, характерною особливістю режиму робочого часу є зв’язок з 

часом відпочинку, що обумовлений природою цих суспільно-правових явищ. 

Існування роботи безпосередньо зумовлює існування відпочинку і навпаки. 

Необхідно зауважити, що режим робочого часу може бути загальним або  

спеціальним. На думку З.Я Малишевської, загальний режим робочого часу 

класифікується на такі види: п’ятиденний або шестиденний робочий тиждень; 

сумований облік робочого часу [176]. 

Детально розглянемо п’ятиденний та шестиденний робочий тиждень. 

Законом встановлена тривалість робочого часу що реалізується протягом 
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кожного робочого дня. Тому норма робочого дня за п’ятиденного чи 

шестиденного робочого тижня не повинна перевищувати встановлену трудовим 

законодавством [14]. Режим робочого часу необхідно розглядати як елемент 

трудових правовідносин, що проявляється через взаємодію між суб’єктами 

трудового права, які мають взаємні права та обов’язки [177, с. 665]. Тому 

необхідно узгоджувати інтереси суб’єктів трудових правовідносин для 

досягнення результативного режиму робочого часу на підприємстві. 

А.О. Савченко зауважує, що робочий час не може бути безмежним. Він 

завжди коливається між фізичними й соціальними межами. Тому нормальною  

визнається тривалість праці впродовж дня, тижня, яка не завдає шкоди 

нормальному існуванню та розвитку людини [148, с. 75]. Науковець оперує 

багатьма аспектами, що визначають важливість регулювання режиму робочого 

часу. Він відображає своє твердження крізь призму актуальності та структурної 

важливості з огляду на фізичні й соціальні параметри праці працівника. 

На думку багатьох дослідників, норма робочого часу визначається 

робочими днями чи робочими тижнями. У свою чергу, останнє передбачає 

встановлення законом або на його підставі тривалості робочого часу в межах 

календарного тижня [178, с. 270]. Необхідно зауважити, що найбільш 

поширеним є п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями. З 

огляду на загальну норму тривалості робочого тижня 40 годин, робочий день 

може тривати 8 год. щоденно [14]. Тому щоденна тривалість роботи має 

визначатись на локальному рівні роботодавцем за погодженням із 

профспілковим представником підприємства чи організації. 

Згідно з положеннями статті 52 Кодексу законів про працю України на 

підприємствах,  де недоцільно запроваджувати п’ятиденний робочий тиждень, 

встановлюється шестиденний з одним вихідним [14]. З наведеного можна 

зробити висновок, що п’ятиденний чи шестиденний робочий тиждень 

встановлюється роботодавцем із урахуванням специфіки роботи. 

Отже, тривалість часу, що визначається як робочий упродовж тижня, має 

встановлюватись на рівні локального регулювання та передбачати режим 
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загального чи спеціального робочого часу. При запровадженні одного з 

режимів робочого часу в межах трудових правовідносин, що виникають між 

суб’єктами трудового права на підставі укладення трудового договору щодо 

використання найманої праці працівника, необхідно враховувати доцільність 

його запровадження, специфіку галузі, у якій здійснює свою діяльність 

підприємство. 

Детально проаналізуємо підсумований облік робочого часу. Загальний 

режим робочого часу передбачає фіксацію виходу працівника на роботу, 

отримання відомостей про фактично відпрацьований час кожним працівником. 

Завдяки обліку часу, що визначається робочим, важливим складником є 

дотримання роботодавцем та працівниками нормативів робочого часу, 

організації оплати праці працівників. Облікований робочий час підлягає 

опрацюванню [159, с. 108]. У документах, призначених для обліку робочого 

часу, повинні бути відображені час виконання працівником роботи, час 

відпочинку. Під час режиму, що базується на тижневому обліку робочого часу, 

тривалість щоденної роботи визначається графіком та може бути неоднаковою 

в різні дні тижня. 

При щоденному обліку обраховується робочий час протягом кожного дня 

із встановленням однакової його тривалості. А підсумований облік 

запроваджується на безперервно діючих підприємствах, де виробництво не 

дозволяє дотриматись щоденної тривалості робочого часу. Проте за обліковий 

період така тривалість не повинна перевищувати нормальну кількість робочих 

годин (статті 50, 51 КЗпП) [14]. Згідно з положеннями ст. 61 КЗпП такий вид 

обліку як загальний режим робочого часу застосовується до працівників  

транспорту, будівництва, комунальної сфери [14]. Отже, якщо розраховувати 

норми часу, що визначається як робочий відповідно до положень, передбачених 

спеціальним режимом, а саме обліком, необхідно розуміти, що до цього періоду 

не належить час, впродовж якого працівник звільняється від виконання 

обов’язків трудового характеру із збереженням місця роботи. 
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Отжеу у випадку, коли виробнича діяльність підприємства та низка 

технологічних умов надають можливість встановлювати робочий день у межах 

законодавчої тривалості, вказаний вид обліку не застосовується, оскільки він 

розглядається законом як виняток із правил. Необхідно зауважити, що 

суб’єктам трудового права може бути встановлено підсумований облік 

робочого часу з урахуванням щотижневих днів для відпочинку, які 

відраховуються в графіку змінності від загальної кількості вільних від роботи 

днів [176, с. 83]. 

Спеціальний режим робочого часу поділяється на такі види: 

– ненормований робочий день;  

– перервний робочий час;  

– гнучкий графік роботи;  

– вахтовий метод організації роботи. 

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. Необхідно 

зауважити, що основним критерієм ненормованого робочого дня є збільшення 

обсягу роботи. Наприклад, М.Г. Александров визначав ненормований робочий 

день як такий, що обмежується не часом, а обсягом роботи [179, с. 203-204]. 

Науковець наголошує на збільшенні робочого часу із суттєвим збільшенням 

трудових обов’язків. Е.А. Панов ненормований робочий день розглядає як 

необмежену тривалість встановленої кількості годин, що визначається обсягом 

роботи [180, с. 56]. Автор виокремлює цей вид режиму як певну часову 

категорію з урахуванням трудових завдань на підприємстві, що впливає на 

запровадження спеціального режиму робочого часу. 

Необхідно зауважити, що у наукових колах тривають дискусії з приводу 

правової приналежності ненормованого робочого часу. Більшість науковців 

наголошують, що ненормований робочий час варто розглядати як режим 

робочого часу. З цього приводу В.В. Жернаков стверджує, що ненормований 
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робочий день – це особливий режим робочого часу, передбачений для певної 

категорії працівників у випадках неможливості нормування часу. Працівники, 

робота яких регулюється даним режимом, у разі потреби мають виконувати 

трудові обов’язки понад норму робочого часу. Дослідник підкреслює, що це не 

є надурочною роботою та додатково не оплачується [181, с. 166-167]. Таким 

чином, В.В. Жернаков виділяє широкий спектр особливостей сутності 

ненормованого робочого дня, враховує найбільш актуальні складові даного 

поняття. Згідно з Рекомендаціями про порядок надання працівникам з 

ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий 

характер праці, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України від 10 жовтня 1997 року № 7, режим ненормованого робочого 

дня встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості 

нормування часу трудового процесу [182]. З огляду на зміст наведеного 

нормативно-правового акта, трудова діяльність працівників визначається колом 

обов’язків та навантаженням. За необхідності вказана категорія працівників 

виконує роботу понад норму тривалості робочого часу. 

На працівників із ненормованим робочим днем поширюється 

встановлений на підприємстві чи установі режим робочого часу. Тому, 

виходячи з норм законодавства, власнику або уповноваженому органу  

заборонено застосовувати  працю понад встановлену норму  працівників, які 

працюють за ненормованим робочим днем. Незважаючи на це, обов’язки 

працівника як суб’єкта трудових правовідносин мають бути зафіксовані у 

трудовому договорі або інших актах локального регулювання таким чином, 

щоб передбачалася можливість виконувати трудові завдання в межах 

нормального робочого часу. Тобто ненормований робочий день може бути 

запроваджений на підприємствах різного масштабу й форми власності та має 

здійснюватись у межах законодавчо встановлених норм юридичного характеру 

з відповідними правовими гарантіями. 

Режим перервного робочого часу запроваджується за особливих умов та 

характеру праці. При цьому робочий день може бути поділено на частини з 
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умовою, щоб сумарна тривалість праці не перевищувала максимальну 

тривалість робочого дня (ст. 60 КЗпП) [14]. Як правило, такий режим 

застосовується до працівників, зайнятих у сфері обслуговування населення, 

сільському господарстві, водіїв тролейбусів, трамваїв [159, с. 110]. Питання 

запровадження режиму робочого часу залежить від специфіки галузі, 

визначається при підписанні колективного договору, де закріплюється поділ 

робочого дня на частини. Такий поділ є доцільним з огляду на особливості 

діяльності суб’єкта господарювання та передбачає перерву у роботі не більше 2 

год., яка надає змогу кваліфікувати її як перерву для харчування та відпочинку. 

Слід вказати, що обов’язки трудового характеру працівники мають 

виконувати протягом певного часу із дотриманням відповідного режиму 

шляхом закріплення часових меж з огляду на локальне регулювання. 

Раціональний режим праці та відпочинку являє собою засіб підвищення 

продуктивного використання робочого часу, надає змогу створювати більшу 

кількість продукції за зменшених навантажень на працівника в межах 

підприємства. Таким чином, запровадження режиму робочого часу на 

підприємстві має відповідати інтересам суб’єктів трудових правовідносин [183, 

с. 11]. Отже, локальне регулювання режиму робочого часу новинне 

відображати специфіку конкретного підприємства та установи, враховувати 

специфічні особливості праці кожного працівника під час виконання 

конкретної роботи. Тому режими роботи підприємства та працівників не 

завжди збігаються. Це вимагає від роботодавця застосовувати режими 

спеціального характеру для врегулювання робочого часу на підприємстві. 

Такий стан справ свідчить, що проаналізований спеціальний режим має 

обмежене коло дії, враховує галузь, де запроваджуються відмінні від звичайних 

умови на підприємстві, що передбачають найбільш повноцінне нормування 

робочого часу. Слід зазначити, що робочий час являє собою сукупність 

правових норм, спрямованих на забезпечення працівникам часу відпочинку та 

закріплення міри праці. На даному етапі розвитку трудових правовідносин 

регулювання режимів робочого часу відіграє надзвичайно важливу роль. 
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Гнучкий графік роботи необхідно розглядати як спеціальний режим 

робочого часу для окремих працівників із передбаченим саморегулюванням 

тривалості робочого дня. Під час запровадження даного режиму має бути 

врахована максимальна тривалість робочого часу не більше 10 год., а час 

перебування на підприємстві не більше 12 год. разом із перервами [159, с. 112]. 

Обов’язковою умовою застосування режиму гнучкого робочого часу є 

забезпечення точного обліку відпрацьованого часу, виконання встановленого 

виробничого завдання кожним працівником, дієвого контролю за найбільш 

повним та раціональним використанням робочого часу. 

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 

2006 року № 359 затверджено Методичні рекомендації щодо встановлення 

гнучкого режиму робочого часу [184]. У вказаному документі закріплено 

рекомендації, що можуть бути застосовані у межах підприємств з метою 

продуктивного використання робочого часу та засобів виробництва. У них 

передбачено, що гнучкий режим переважно включає в себе підсумований облік 

робочого часу з необхідною вимогою відпрацювати працівником встановлену 

законодавством кількість годин за обліковий період. 

Під час запровадження на локальному рівні гнучкого графіка роботи 

працівник має право самостійно регулювати як норми загальної тривалості, так 

і початок та завершення робочого дня, але із врахуванням повною мірою 

кількості годин у межах облікового періоду. Диференціація правового 

регулювання режиму часу, що є робочим, визначається під час поєднання 

різних чинників об’єктивного та суб’єктивного характеру. Запровадження 

режиму гнучкого графіка роботи не зумовлює зміни в нормуванні та оплаті 

праці, порядку нарахування доплат і премій. Правовою підставою для 

встановлення гнучкого режиму робочого часу є положення КЗпП та Закону 

України «Про колективні договори і угоди» [185], де розкрито питання режиму 

роботи, тривалості робочого часу, що регулюється в межах колективного 

договору. 
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Гнучкий робочий час регламентується у правилах внутрішнього 

трудового розпорядку підприємства. Режим роботи гнучкого спрямування 

може встановлюватись за угодою між працівником та роботодавцем як під час 

прийняття на роботу, так і згодом у процесі трудових правовідносин. Таким 

чином, застосування гнучкого робочого часу забезпечує більш економне 

використання робочого часу, сприяє злагодженій трудовій діяльності на 

підприємстві та може визначатися лише за згодою сторін трудового договору. 

Основу запровадження вказаного спеціального режиму робочого часу має 

складати точний облік часу, відпрацьованого працівником у межах трудових 

завдань. Тому переведення працюючої особи на такий режим можливе тільки за 

її згоди, воно передбачає відповідне закріплення на рівні підприємства із 

врахуванням термінів та умов застосування цього спеціального режиму 

робочого часу. 

Останній різновид спеціального режиму робочого часу – режим із 

вахтовим методом організації роботи, що передбачений Основними 

положеннями про вахтовий метод організації робіт, затвердженими постановою 

Державного комітету СРСР із праці та соціальних питань, Секретаріату 

Всесоюзної центральної ради професійних спілок, Міністерства охорони 

здоров’я СРСР від 31 грудня 1987 № 794/33-82 (у редакції від 17 січня 1990 

року) [186]. Обліковий період охоплює весь робочий час, час у дорозі та час 

відпочинку, який припадає на цей календарний відрізок часу. Цей метод 

розглядається як форма організації роботи з урахуванням ресурсів трудового 

характеру за межами підприємства чи постійного проживання працівника, 

спрямовується на діяльність у межах виробничих процесів на підприємстві та 

організовується за допомогою підсумованого обліку робочого часу. 

Тривалість вахти не може перевищувати 1 місяця. Тривалість робочого 

дня не має перевищувати 10 год. Роботодавець повинен створити для 

працівників соціально-побутові умови, забезпечити транспортом, спеціальним 

одягом та медичним обслуговуванням. Необхідно враховувати, що за даного 

методу роботи запроваджується підсумований облік робочого часу із 
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розрахунку кварталу або місяця, але часовий період не має перевищувати 1 

року. На роботодавця покладається обов’язок вести облік робочого часу й 

відпочинку кожного працівника, який працює вахтовим методом [187]. 

Вахтовий метод незамінний там, де виробничі об’єкти значно віддалені від 

місця перебування базового підприємства, ускладнене будівництво об’єктів 

соціального призначення на місці роботи, спостерігається дефіцит трудових 

ресурсів, роботи проводяться у складних природно-кліматичних умовах. 

Отже, такий метод є застарілим з огляду на його регулювання 

положеннями акта 1987 року. Тому у період реформування необхідно 

вдосконалити положення трудового законодавства та надати більш детальні 

пояснення й формулювання вахтового методу організації роботи як 

спеціального режиму робочого часу на підприємствах чи в організаціях. 

Прагнення України вступити до Європейського Союзу викликає низку 

проблем, що стосуються положень як вітчизняного права в цілому, так і 

трудового права зокрема. Приведення положень законодавства у відповідність 

до європейських стандартів стосується і тієї частини, що врегульовує питання 

робочого часу працівників. Це обумовлює необхідність появи змін у Кодексі 

законів про працю чи у проєкті Трудового кодексу України, прийняття яких 

дозволило б нам наблизитись до законодавства Європейського Союзу.  

Пункт 1 статті 132 § 1 «Тривалість робочого часу» глави 2 «Робочий час» 

проєкту Трудового кодексу України від 27.12.2014  визначає робочий час як 

час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового 

розпорядку та умов трудового договору повинен виконувати трудові обов’язки. 

Відповідно до трудового законодавства до робочого часу можуть включатися 

інші періоди часу [188]. У проєкті Трудового кодексу України зберегли норму 

про 40-годинний робочий тиждень, тобто 5 робочих днів. Але при цьому 

роботодавець має право встановлювати шестиденний робочий тиждень або 

десятигодинний робочий день при умові, що робочий тиждень не буде 

перевищувати 40 год. Також передбачена норма про так звану гнучку трудову 

функцію, що дозволяє збільшувати кількість обов’язків працівника. Це 
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можливо тоді, коли обсяг роботи є замалим та не забезпечує повної зайнятості. 

Інший важливий момент – працівники можуть бути залучені до роботи у 

вихідні дні без їхньої згоди. Крім того, допускається робота і під час державних 

та релігійних свят, якщо це передбачено у трудовому договорі. 

У вересні 2017 року проєкт нового Трудового кодексу України із 

запропонованими правками було розглянуто Комітетом Верховної Ради з 

питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. І 

найближчим часом цей документ може бути винесений до сесійної зали для 

голосування у другому читанні та ухвалення в цілому [161]. 

Необхідно зазначити, що режим робочого часу, його сутність та правове 

регулювання являють собою основну передумову створення демократичної та 

правової держави. Режим робочого часу є важливим аспектом трудової 

діяльності і безпосереднім фактором, що впливає на розмір оплати праці, час 

відпочинку. 

Теперішній стан трудового законодавства у сфері правового регулювання 

робочого часу потребує реформування, оскільки з’являється все більше 

інноваційних форм зайнятості, які ще не передбачені вітчизняним 

законодавством. Регулювання робочого часу повинно залежати не тільки від 

віку та специфіки діяльності працівника, але й спрямованості діяльності на 

використання інформаційних технологій та обробки даних. Правове 

регулювання робочого часу в Україні має конкретні проблеми, які потребують 

залучення інноваційних підходів. 

 

3.2 Правове регулювання надурочних робіт і робіт у нічний час 

 

Нормальна тривалість робочого часу є найбільш поширеним явищем. 

Такий час визначається законом як робоча норма для працівника, яку він 

повинен виконати протягом  тижня у звичайних умовах праці незалежно від 

характеру та виду роботи. Відхиленням від нормального робочого часу 
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(встановленого законодавством) є застосування у процесі праці надурочних 

робіт та ненормованого робочого дня. 

Тому необхідно розмежувати такі поняття, як «робочий день» та 

«робочий час». Робочий час – це час, протягом якого працівник зобов’язаний 

працювати відповідно до норм законодавства про працю, колективного і 

трудового договору, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. Робочий 

час вимірюється у годинах, обов’язкову кількість яких працівник зобов’язаний 

відпрацювати в залежності від умов трудового договору, вимог чинного 

законодавства. Як правило, до складу робочого часу відносять: простої не з 

вини працівника;  короткочасні перерви для обігрівання в холодну пору доби. 

Робочим є час роботи понад встановлену тривалість у випадках, передбачених 

законодавством [189]. 

Важливо, щоб робочий час працівника був фіксованим. Він має 

встановлюватися у чіткий проміжок робочого дня (наприклад, з 8-00 до 17-00) 

або підсумований (розраховується як загальна кількість відпрацьованих годин 

за певний проміжок часу, наприклад, за тиждень, та не має фіксованого 

проміжку робочого дня). 

Робочим днем є робочий час протягом доби, який встановлений законом. 

Тривалість щоденної роботи на кожному підприємстві визначається правилами 

внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності при змінному 

режимі роботи. Найпоширеніший варіант – п’ятиденний робочий тиждень з 

понеділка по п’ятницю. Він включає в себе восьмигодинний робочий день з             

8-00 до 17-00 та перервою на обід тривалістю 1 годину (з 12-00  до 13-00). 

Тобто робочими днями в даному випадку є понеділок-п’ятниця, а робочим 

часом є час з 8-00 до 12-00  та з 13-00 до 17-00 кожного такого робочого дня. 

Надурочним робочим часом вважається час, протягом якого працівник 

виконує роботу, обумовлену трудовим договором понад встановлену норму 

робочого часу, а саме: 

–  роботу понад встановлену тривалість робочого дня (наприклад, при 

восьмигодинному робочому дні – час понад 8 годин при денному обліку 
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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, що виконується 

працівником поза основним робочим часом на умовах сумісництва; 

–  роботу понад встановлену графіком тривалість зміни; 

–  роботу понад нормальну кількість робочих годин за обліковий період, 

якщо на підприємстві застосовується підсумований облік робочого часу. При 

цьому тривалість роботи впродовж робочого дня може становити менше або 

більше передбаченої графіком норми робочого часу, однак ці відхилення у 

підсумку не перевищують норми робочого часу, встановленої для обраного 

облікового періоду (крім ненормованого робочого часу) [159, ст. 105-106]. 

У ст. 62 КЗпП передбачено, що надурочними вважаються роботи понад 

встановлену тривалість робочого дня. Також зазначається, що надурочні роботи 

можна застосовувати лише у виняткових випадках, а саме:  

–  під час проведення робіт, необхідних для оборони країни, відвернення 

громадського або стихійного лиха, виробничої аварії та негайного усунення їх 

наслідків; 

–  під час проведення громадсько необхідних робіт з водопостачання, 

газопостачання, опалення, освітлення, каналізації, транспорту, зв’язку з метою 

усунення випадкових або несподіваних обставин, що порушують правильне їх 

функціонування; 

– при необхідності закінчити почату роботу, що внаслідок 

непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов 

виробництва не могла бути завершена у нормальний робочий час, коли 

припинення може призвести до псування або загибелі державного чи 

громадського майна, у разі необхідності невідкладного ремонту машин, 

верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення 

робіт для значної кількості працівників; 
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– при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з 

метою недопущення або усунення простою рухомого складу, скупчення 

вантажів у пунктах відправлення та призначення; 

– для продовження роботи при нез’явленні працівника, який повинен 

заступати на зміну, а робота не допускає перерви. За цих обставин власник або 

уповноважений ним орган зобов’язаний негайно вжити заходів до заміни 

працівника, який не з’явився на роботу,  іншим працівником [14]. 

Законодавство передбачає й інші випадки застосування надурочних робіт. 

Так, у пункті 15 Положення про порядок та умови проходження служби в 

митних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 

лютого 1993 року, вказується на службову необхідність як підставу для 

застосування надурочних робіт. 

Відповідно до статті 62 КЗпП до надурочних робіт заборонено залучати 

таких осіб: 

– вагітних жінок, жінок які мають дітей віком до трьох років; 

– осіб молодших вісімнадцяти років; 

– працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-

технічних училищах без відриву від виробництва в дні занять. 

Законодавство може передбачати й інші категорії працівників, яких 

заборонено залучати до надурочних робіт. Наприклад, жінки які мають дітей 

віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть залучатись 

до надурочних робіт лише за їх згодою. Також за згодою до надурочних робіт 

можна залучати інвалідів, але лише при умові, що це не суперечить медичним 

рекомендаціям [14]. 

Залучення працівників до надурочних робіт здійснюється на підставі 

КЗпП України, інших нормативно-правових актів. Відповідно до наказу 

Міністерства внутрішніх справ України «Про впорядкування структури та умов 

грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів 

внутрішніх справ» від 31 грудня 2007 року № 499 при залученні осіб рядового і 

начальницького складу органів внутрішніх справ до несення служби понад 
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встановлений законодавством робочий час грошове забезпечення виплачується 

з розрахунку посадового окладу та окладу за спеціальним званням. При цьому 

понаднормові роботи не повинні перевищувати для кожного працівника 

чотирьох годин протягом двох днів поспіль і 120 год. на рік [190, с. 211]. 

Підставою для залучення працівника до понаднормових робіт є наказ. 

Понаднормова робота визнається на практиці і тоді, коли робота проводилася з 

відома не тільки роботодавця, а й безпосереднього керівника робіт (наприклад, 

майстра, начальника дільниці тощо). Але залучення до понаднормових робіт 

можливо тільки за письмової згоди працівника. 

Не вважаються надурочною робота, яка виконується на основі трудового 

договору за сумісництвом, та робота, що виконується працівниками з 

ненормованим робочим днем. У даному випадку переробка понад нормальну 

тривалість обумовлена необхідністю виконання звичайних обов’язків, що 

випливають із трудової функції працівників. Тому вона не має виняткового 

характеру. До надурочної не належить також робота, що виконується у порядку 

відпрацювання днів відпочинку, наданих відповідно до частини 3 статті 73 

КЗпП України [191, ст. 272]. 

Отже, трудовим законодавством передбачено особливий порядок 

застосування надурочних робіт, спеціальні правила залучення працівників до 

них. Порушення встановленого порядку та правил тягне за собою юридичну 

відповідальність, оскільки за загальним правилом застосування надурочних 

робіт не допускається. Крім того, даний вид робіт підлягає оплаті у подвійному 

розмірі. 

Законодавством встановлено максимальні норми залучення працівників 

до надурочних робіт: 4 год. протягом 2 днів підряд та 120 год. на рік для 

кожного працівника. Галузевими колективними угодами, колективними 

договорами, положеннями про робочий час на підприємствах вказана норма 

може бути зменшена [159, ст. 106-107]. 

Необхідно звернути увагу на суттєву різницю між надурочною роботою 

та ненормованим робочим днем. До надурочних робіт можуть бути залучені 
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будь-які працівники, а працювати за режимом ненормованого робочого часу 

лише ті, які працюють за професіями та на посадах, що є у додатку до 

колективного договору підприємства, установи, організації. Якщо стосовно 

надурочних робіт встановлено граничні норми їх застосування протягом 

календарного року, то подібне правило відсутнє стосовно ненормованого 

робочого дня. Надурочні роботи виконуються у визначених законом випадках, 

що мають характер заздалегідь непередбачених та незапланованих ситуацій. 

Перелік таких ситуацій та випадків є вичерпним, і міститься він у ст. 62 КЗпП. 

Роботи понад нормальну тривалість робочого часу в режимі ненормованого 

робочого дня проводяться у міру виробничої необхідності [192, ст. 137]. 

Вітчизняний досвід правового регулювання трудових відносин 

використовує норму робочого часу, встановлену на день. У зв’язку із 

застосуванням режимів робочого тижня, що складається з різної кількості днів 

(п’ятиденного і шестиденного робочого тижня), використання норми 

тривалості робочого часу, розрахованої на день, стає незручним. Але робочий 

день як норма тривалості робочого часу не втратив свого значення, тому що 

зберегли свою силу нормативні акти, які за норму тривалості робочого часу 

використовують робочий день. Окрім того, робочий день залишається 

елементом режиму робочого часу, який застосовується при щоденному обліку 

робочого часу та при визначенні поняття надурочних робіт. Відповідно до норм 

чинного трудового законодавства України розрізняють нормальний, 

скорочений та неповний робочий час. Так, згідно з нормами статті 50 КЗпП 

України нормальна тривалість робочого часу працівників не повинна 

перевищувати 40 год. на тиждень. При цьому передбачені законодавцем 

гарантії стосовно граничної тривалості робочого часу поширюються на 

найманих працівників підприємств усіх форм власності. У колективних 

договорах або інших локальних актах може бути закріплено положення про 40-

годинний робочий тиждень, а також зменшені за тривалістю норми робочого 

часу на даному підприємстві, установі, організації. Скорочена тривалість 

робочого часу означає, що час, протягом якого працівник повинен виконувати 
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трудові обов’язки, скорочується, однак він має право на оплату праці у розмірі 

повної тарифної ставки, повного окладу. Скорочена тривалість робочого часу 

встановлюється законодавством. Право на скорочений робочий день виникає 

тоді, коли працівник виконує роботи у шкідливих умовах праці не менше як 

впродовж половини робочого дня. Встановлення скороченого робочого часу не 

впливає на розмір заробітної плати. 

Робота, яка виконується у нічний час, оплачується у підвищеному 

розмірі, що встановлюється Генеральною, галузевою, регіональною угодами, 

колективним договором. При цьому розмір заробітної плати повинен бути 

менше за 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час. 

Праця у нічний час є одним із видів праці щодо правового регулювання 

робочого часу як одного із інститутів вітчизняного трудового права, 

спрямованого на забезпечення права працівників на відпочинок шляхом 

обмеження часу виконання трудової функції. На теперішній час, коли у державі 

посилюють вплив ринкові, глобалізаційні та інтеграційні процеси, питання 

правового регулювання праці у нічний час набуває значної актуальності. 

Праця у нічний час характеризується певними особливостями, вимагає 

посиленої уваги в аспекті додаткових гарантій, встановлених для працівників, 

які працюють у нічний час. Існують підприємства, де технологічний процес не 

повинен перериватись навіть на декілька хвилин, тому вони працюють 

цілодобово. До них, наприклад, належать  пекарні або металургійні комбінати. 

Співробітники таких підприємств регулярно виходять на роботу і вночі [193, 

с. 25]. Значна частина робочого часу сторожа також припадає на нічний час 

[194]. 

Змінна та нічна праця стали поширеними серед працівників транспорту і 

медицини, роздрібної торгівлі, готельного бізнесу, сфери громадського 

харчування, інших сфер обслуговування. За прогнозами зазначена тенденція 

посилюватиметься, оскільки все більше суб’єктів господарювання реагують на 

запити суспільства цілодобово та без вихідних. 
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У законодавстві зарубіжних країн та міжнародних актах поняття «нічна 

праця» формулюється по-різному. Наприклад, Конвенція МОП про нічну 

працю № 171 [195] (прийнята у Женеві 26.06.1990 на 77-й сесії Генеральної 

конференції МОП) визначає нічну працю як роботу, що здійснюється протягом 

періоду тривалістю не менше ніж сім годин поспіль, охоплюючи проміжок часу 

з 00.00 до 5.00 годин. 

Згідно з положеннями зазначеної Конвенції термін «працівник, який 

працює у нічний час» означає особу, яка працює за наймом і робота якої 

вимагає здійснення трудової функції у нічний час протягом значної кількості 

годин понад встановлену межу. Дана межа визначається відповідним органом 

після погодження з професійною пілкою чи трудовим колективом [196, с. 14]. 

Відповідно до ст. 4 Конвенції МОП № 171 на прохання працівників їм 

надається право на проходження безкоштовного медичного обстеження та 

надання консультацій щодо зменшення або уникнення шкоди для здоров’я, 

пов’язаної з їх роботою. Таке право особи можуть реалізувати у наступних 

випадках: 

– перед призначенням працівника, що працює у режимі нічного часу; 

– через регулярні проміжки часу протягом виконання такої роботи; 

– якщо протягом виконання такої роботи спостерігається погіршення 

здоров’я, спричинене факторами, пов’язаними з роботою у нічний час. 

Окрім висновку про непридатність до роботи у нічний час, результати 

таких обстежень не передаються іншим особам без згоди працівників та не 

використовуються з метою завдання їм шкоди.  

Працівникам, які виконують роботу у нічний час, надаються можливості 

для отримання першої медичної допомоги, включаючи їх швидку доставку у 

випадку необхідності у місця належного лікування відповідно до положень 

ст. 5 Конвенції МОП № 171 [195]. 

Стаття 6 Конвенції МОП № 171 передбачає переведення працівників, які 

працюють у нічний час за можливості на подібну роботу, яку вони здатні 

виконувати, при їх визнанні через стан здоров’я непридатними до нічної праці. 
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Якщо переведення на таку роботу фактично неможливе, працівники отримують 

таку ж допомогу, як й інші працівники, які є непрацездатними або не можуть 

знайти роботу [195]. 

Працівнику, який працює у нічний час та визнаний тимчасово 

непридатним до нічної праці, забезпечується такий же захист від звільнення або 

попередження про звільнення, як й іншим працівникам, які не допускаються до 

виконання такої роботи за станом здоров’я. 

На теперішній час правове регулювання та організація праці й відпочинку 

працівників, зайнятих у нічний час, потребує суттєвих змін. Аналіз 

законодавства України надає можливість зробити висновок про брак уваги до 

вказаного питання. Наприклад, стаття 54 Кодексу законів про працю України 

чітко визначає період, який вважається нічним часом (з 22 години до 6 години). 

Дане формулювання надає можливість роботодавцям однозначно кваліфікувати 

роботу як таку, що виконана у нічний час. Але при цьому до робочого часу не 

включається час, необхідний працівнику для подолання шляху від місця 

проживання до місця роботи. Особливої актуальності ця обставина набуває 

тоді, коли працівник проживає далеко від місця роботи. Для того щоб вирішити 

дану проблему, роботодавцям спільно з місцевими органами державної влади 

необхідно організувати доставку працівників до робочого місця у вечірній час 

та з роботи додому у ранковий час. При цьому особливу увагу слід звернути на 

інтереси працівників, які проживають за містом. Удосконалити доставку 

працівників до місця роботи й назад у нічний час можливо наступним чином: 

– організувати спеціальні маршрути громадського транспорту, що 

потребує спільних рішень органів місцевого самоврядування та роботодавців; 

– закріпити у колективних договорах обов’язок роботодавців щодо 

забезпечення за їх рахунок доставки працівників до робочого місця; 

– компенсувати працівникам транспортні витрати за рахунок виплат у 

межах нормативу грошової компенсації. 

Ст. 54 КЗпП України [14] передбачає норму, відповідно до якої при 

роботі у нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на 
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одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких вже було 

скорочено робочий час (пункт 2 частина 1 і частина 3 статті 51). При роботі у 

нічний час може бути скорочена тільки тривалість зміни. Тижнева норма годин 

робочого часу не може бути скорочена. Тобто тривалість роботи може бути 

скорочена на одну годину в одну ніч, а потім цей самий час може бути 

продовжений вдень. Таким чином, скорочення тривалості роботи в нічний час 

проводиться у межах встановленого працівнику режиму робочого часу. 

Тривалість роботи не скорочується у випадку, коли працівник прийнятий на 

роботу лише у нічні зміни. 

Законодавством передбачені випадки, коли нічна праця може 

прирівнюватися до денної. Таке зрівнювання застосовується, наприклад, на 

безперервних виробництвах, на змінних роботах при шестиденному робочому 

тижні з одним вихідним днем. Тому є зрозумілим та обґрунтованим 

непоширення даного правила на працівників, для яких законом уже 

передбачена скорочена тривалість робочого часу. 

Проте викликає питання норма частини 2 статті 54 КЗпП України, 

відповідно до якої тривалість нічної роботи зрівнюється з денною у випадках, 

коли це необхідно за умовами виробництва. Слід зауважити, що законодавство 

не містить чітко переліку таких випадків, провокуючи цим самим можливі 

зловживання правом з боку роботодавця, котрий може збільшувати нічну 

норму праці,  посилаючись при цьому на специфіку умов виробництва без 

достатніх на те підстав. Противником у зрівнянні денної норми із нічною 

виступає В.С. Вітковський, який обґрунтовує свою позицію фізіологічними 

факторами, зазначаючи при цьому, що організм людини за своєю природою 

пристосований до відпочинку у нічний час і зрівняння є порушенням права 

працівника на життя [197, с. 24]. Тому вчений висловлює пропозицію стосовно 

доцільності встановлення більш імперативного порядку регулювання даного 

питання. З цією метою дослідник пропонує викласти частину 2 статті 54 КЗпП 

України у наступній редакції: «Тривалість нічної роботи може зрівнюватися з 
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денною виключно на безперервних виробництвах та на змінних роботах при 

шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем». 

Відповідно до норм статті 55 КЗпП України забороняється залучення до 

роботи в нічний час таких працівників: 

– вагітних жінок та жінок, що мають дітей віком до трьох років;  

– осіб, молодших вісімнадцяти років; 

– працівників інших категорій, передбачених законодавством. 

Робота інвалідів у нічний час допускається лише за їхньою згодою й за 

умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Відповідно до норм 

статті 175 КЗпП України залучення жінок до робіт у нічний час не 

допускається, за винятком галузей народного господарства, де залучення 

викликане особливою необхідністю та дозволене як тимчасовий захід. Перелік 

галузей та видів робіт із зазначенням максимальних термінів застосування 

праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом Міністрів України [14]. 

Зазначені у частині 1 статті 175 КЗпП України обмеження не поширюються на 

жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім’ї. 

Ведення табельного обліку робочого часу на підприємствах, в установах, 

організаціях регламентується наказом Держкомстату України «Про 

затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики 

праці» від 05.12. 2008 № 489 [198]. У табелі обліку використання робочого часу 

робляться відмітки про фактично відпрацьований час, відпрацьовані за місяць 

години, у т. ч. нічні години роботи. 

За роботу у нічний час працівники отримують підвищену оплату праці. 

Підвищена оплата праці за роботу у нічний час належить до державних норм, 

що є обов’язковими для застосування підприємствами, установами, 

організаціями всіх форм власності, фізичними особами, які використовують 

найману працю. Підвищені розміри оплати у нічний час можуть бути 

передбачені галузевими та регіональними угодами або встановлені у 

колективному договорі (стаття 97 КЗпП України). Наприклад, Галузевою 

угодою між Міністерством освіти і науки України та Центральним комітетом 
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Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 рр. (пункт 6.3.7) 

передбачено, що додаткова оплата за роботу в нічний час здійснюється у 

розмірі 40% посадового окладу (ставки заробітної плати) [199]. 

Прогалиною вітчизняного трудового законодавства є відсутність норм, 

що врегульовують організацію відпочинку працівників після роботи у нічний 

час. Стаття 108 КЗпП України регламентує тільки оплату праці у нічний час, 

але навіть її підвищений розмір реально не може допомогти відновити 

виснажений нічною працею людський організм. 

Належна організація відпочинку після виконання трудової функції у 

нічний час та протягом робочого року дозволить значною мірою компенсувати 

шкідливий вплив на організм людини. У цьому контексті доцільно було б, 

наприклад, передбачити надання додаткової трудової відпустки для осіб, які 

пропрацювали у робочому році певну кількість годин у нічну зміну. Заробітну 

плату працівникові, що зберігається за час такої відпустки, варто було б 

виплачувати за рахунок роботодавця, адже саме він зобов’язаний організувати 

працю працівника, надати йому безпечні умови праці. Саме роботодавець має 

право приймати рішення про необхідність праці у нічний час. 

Гарантувати надання додаткової відпустки за роботу в нічний час 

можливо наступним чином: 

– доповнити главу 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; 

– обумовити в трудовому договорі надання додаткової відпустки за 

роботу у нічний час, визначаючи тривалість такої відпустки залежно від 

кількості годин, відпрацьованих працівником у нічний час. Наприклад, 

передбачити мінімальну додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів у 

разі залучення працівника до роботи у нічний час із частотою не менше ніж 

один раз на тиждень [196]. 
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У контексті даного питання цікавим є зарубіжний досвід правового 

регулювання праці у нічний час. Так, у статті 26 Закону Фінляндії «Про 

робочий час» [200] наводиться легальна дефініція нічної праці, під якою 

розуміють роботу у період з 23 до 6 години. 

Нічна робота дозволена у наступних випадках:  

– коли потрібна присутність працівника протягом робочого дня й усіх 

днів на тиждень (безперервно діючі організації);  

– під час процесу трудової діяльності, який поділяється на три або більше 

зміни;  

– у процесі роботи, що поділяється на дві зміни, але тільки до першої 

години ночі;  

– для підтримання в порядку доріг, вулиць та аеродромів;  

– в аптеках;  

– у газетах, журналах, агентствах новин, фотоагентствах, а також в інших 

установах засобів масової інформації та з доставки газет; 

– в установах сервісу та ремонту, що необхідні для забезпечення 

нормального функціонування виробничого процесу, або коли робота не може 

здійснюватися водночас із денною роботою;  

– на торфорозробках;  

– у процесі сушіння деревини;  

– під час опалення теплиць, роботи сушильних установок;  

– за згодою працівника під час пікових навантажень у посівній та 

збиральній кампаніях, під час отелення худоби, її лікування, тобто тієї роботи, 

яка за своєю суттю не терпить зволікань;  

– за згодою працівника у булочних, але в період з п’ятої до шостої години 

ранку його згода не потрібна;  

– у процесі роботи, яка за своїм характером є нічною роботою. 

У Законі Норвегії «Про умови праці» від 2005 року (статті 10-11) 

зазначається, що робота з 21.00 і до 6.00 вважається нічною роботою. Нічна 

праця не дозволяється, якщо характер роботи не вимагає цього. Перед 
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прийняттям рішення про введення режиму нічної роботи роботодавець повинен 

обговорити її необхідність з представниками працівників. Працівнику, який 

працює переважно вночі, має бути надано медичне обстеження перед тим, як 

він стане до роботи, та періодичні медичні обстеження. Працівник, який 

регулярно працює у нічний час, повинен бути звільнений від такої організації 

робочого часу, що є нормою для певної групи працівників, якщо таке 

звільнення необхідне за медичними показаннями, через соціальні, побутові чи 

інші вагомі причини та у випадку, якщо це може бути здійснено без шкоди для 

виробництва [196, с. 15]. 

У Законі Швеції «Про робочий час» (1982 р.) наводяться визначення 

понять «ніч» та «нічний працівник» (ст. 13). Перше з них означає період часу 

між 22.00 і 6.00. Під нічним працівником розуміють особу, яка працює 

принаймні три години робочої зміни вночі або ж виконує одну третину від 

загальної тривалості робочого часу протягом календарного року вночі. Проте 

нічним працівникам, чия робота пов’язана з ризиком або великими фізичними 

чи розумовими зусиллями, не дозволяється працювати більше ніж вісім годин 

протягом 24 годин. Крім того, подібна понаднормова робота може бути 

компенсована наданням додаткового часу відпочинку в разі винятку з цього 

правила. 

У Законі Данії «Про часткову імплементацію Директиви ЄС про робочий 

час» [201] особливу увагу зосереджено на нічній роботі. Під нічним часом 

мають на увазі час із 22.00 до 5.00, якщо не обумовлено інше. У свою чергу, 

нічним працівником вважається особа, котра регулярно працює не менше ніж 3 

години в нічний час, або працівник, який сумарно працює 300 годин нічного 

робочого часу протягом 12 місяців. У середньому нормальна тривалість 

робочого часу вночі не повинна перевищувати 8 годин протягом 24 годин. 

Нічним працівникам має бути надане право на безкоштовне медичне 

обстеження один раз на три роки. Якщо за медичними показаннями вони вже не 

можуть виконувати роботу в нічну зміну, їх переводять на роботу у денний час. 
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У випадку порушення прав працівника йому виплачується компенсація  [196, с. 

15]. 

Отже, у трудовому праві європейських країн значна увага приділяється 

регулюванню праці у нічний час, що розглядається в аспекті встановлення 

певних обмежень та оплати у підвищеному розмірі порівняно з роботою в 

нормальних умовах, надання додаткового часу відпочинку. На думку 

європейських законодавців подібні види роботи негативно позначаються на 

здоров’ї працівника або призводять до дисбалансу у його сімейному чи 

соціальному житті. 

Порівняльний аналіз законодавства України та європейських країн дає 

змогу зробити висновок про те, що правове регулювання праці у нічний час 

потребує подальшого вдосконалення відповідно до фінської правової моделі, 

адже трудове законодавство цієї країни визначає обмежений список видів 

трудової діяльності, на яких допускається праця у нічний час. Це дозволяє 

оптимізувати захист трудових прав працівників. 

Відповідно до проєкту Трудового кодексу нічним вважається час з 

двадцять другої до шостої години. Тобто фактично нічого не змінюється. У той 

же час, частина 2 статті 135 проєкту Трудового кодексу передбачає, що у разі 

восьмигодинної тривалості робочого часу у нічний час встановлена тривалість 

робочого часу скорочується на одну годину. Якщо тривалість роботи є 

меншою, ніж вісім годин, тривалість робочого часу в нічний час скорочується 

пропорційно. Ці правила не поширюються на працівників, для яких 

встановлено скорочений робочий час (пункт 2 частина 1 статті 132 проєкту 

Трудового кодексу), працівників, які працюють на безперервно діючих 

підприємствах та під час виконання ними окремих видів робіт, де неможливе 

зменшення тривалості робочого часу, працівників, з якими укладено трудовий 

договір про роботу у нічний час, якщо інше не передбачено колективним 

договором [188]. 
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Обмеження щодо залучення до роботи в нічний час встановлені статтею 

140 проєкту Трудового кодексу. Наприклад, забороняється залучення до роботи 

в нічний час таких осіб: 

– вагітних жінок; 

 – неповнолітніх працівників, за винятком працівників, які беруть участь 

у виконанні та/або створенні творів мистецтва; 

– працівників інших категорій, передбачених законом. 

Робота у нічний час інвалідів, як і зараз, буде допускатися лише за їх 

письмовою згодою та за умови що це не суперечить рекомендаціям медико-

соціальної експертної комісії. 

Працівники із сімейними обов’язками (стаття 284 проєкту Трудового 

кодексу), які мають дітей віком до п’ятнадцяти років, дитину-інваліда чи 

здійснюють відповідно до медичного висновку догляд за хворим членом сім’ї, 

можуть залучатися до роботи у нічний час лише за письмовою згодою. Порядок 

роботи у нічний час професійних творчих працівників організацій 

кінематографії, теле- і відеознімальних колективів, театрів, театральних та 

концертних організацій, цирків, засобів масової інформації, професійних 

спортсменів може встановлюватися колективним або трудовим договором. 

Статтею 288 проєкту Трудового кодексу виключено заборону залучення 

до робіт у нічний час деяких категорій жінок. Наприклад, жінки, які мають 

дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть залучатися до 

робіт у нічний час, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, державні та 

релігійні свята, робота в які не проводиться (стаття 161 проєкту Трудового 

кодексу), лише за їх письмовою згодою [188]. 

Стаття 298 проєкту Трудового кодексу зберігає заборону залучення 

неповнолітніх працівників до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні, дні 

державних і релігійних свят, робота в які не проводиться. У той же час, вказана 

заборона не буде поширюватися на творчих працівників засобів масової 

інформації, організацій кінематографії, театрів, театральних та концертних 
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організацій, цирків та інших осіб, які беруть участь у створенні та/або 

виконанні творів, а також на професійних спортсменів[188]. 

Таким чином, проєкт Трудового кодексу України передбачає більш 

широкі повноваження роботодавця щодо залучення до робіт у нічний час 

деяких категорій працівників (підлітків та жінок). 

 

3.3 Договірне забезпечення правового регулювання робочого часу 

 

У галузі правового регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними 

правовідносин окреслюється тенденція до розширення сфери договірного 

регулювання. Держава встановлює правові гарантії захисту трудових прав 

працівників, межі договірного регулювання, визначає принципи пошуку 

спільних інтересів працівників та роботодавців, попередження негативних 

наслідків неузгодженості їх дій. 

Правове забезпечення трудових і тісно пов’язаних з ними відносин все 

частіше базується на договірних засадах. Про зростання ролі договірного 

регулювання свідчать нормативно-правові акти, прийняті останніми роками в 

Україні. Наприклад, розширено повноваження сторін колективних договорів та 

угод щодо питань регулювання робочого часу, часу відпочинку, оплати праці, 

матеріальної та соціально-економічної зацікавленості працівників, 

врегульовано порядок та умови укладення контракту як особливого виду 

трудового договору тощо. Зростання ролі договірного регулювання пов’язано із 

розвитком соціального партнерства в Україні. Метою такого партнерства є 

мирне врегулювання інтересів суб’єктів права, пошук компромісних шляхів 

вирішення колективних трудових спорів, забезпечення соціального миру та 

гармонії у суспільстві [202, с. 55]. 

Сфера договірного регулювання змінюється залежно від розвитку 

економічної, політичної та соціальної систем суспільства. На сучасному етапі 

розвитку трудового законодавства України ще не сформовані остаточні 

концептуальні підходи до її визначення. Незаперечним є факт, що вона буде 
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розширятися завдяки об’єктивним потребам зменшення імперативності 

регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відносин. 

Одним із шляхів визначення сфери договірного регулювання у трудовому  

праві є встановлення законодавцем вказівки на можливість здійснення такого 

правового регулювання. Але договірне регулювання може здійснюватися і в 

загальнодозволеному порядку, де законодавець встановлює межі правового 

регулювання шляхом переліку обставин, ситуацій, із настанням яких прямо 

забороняється регламентація суспільних відносин за допомогою договорів. 

Таке регулювання повинно здійснюватися із врахуванням загальної заборони 

для всіх інститутів трудового права, зокрема й робочого часу. 

Режим робочого часу виражений у комплексі правових засобів, що 

характеризує особливе поєднання взаємодіючих між собою заборон та дозволів. 

Це виявляється у відповідних способах правового регулювання: державному 

(централізованому) та договірному (локальному), і концентрується у методі 

правового регулювання. 

Науково-обґрунтоване поєднання централізованого та локального методів 

правової регламентації робочого часу безпосередньо впливає 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. 

Договірне регулювання робочого часу забезпечується колективними 

договорами й угодами (генеральною, галузевими, регіональними), що 

укладаються між роботодавцем та профспілкою, а також індивідуальними 

договорами, які укладаються безпосередньо між працівником і роботодавцем. 

Інститут правового регулювання робочого часу функціонально тісно  

пов’язаний з інститутом колективних договорів і угод. Існування такого зв’язку 

пояснюється призначенням правової конструкції колективних договорів та 
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угод, що зумовлює єдність та диференціацію правового регламентування 

робочого часу [203, с. 91].  

На підприємствах, в установах, організаціях, де через особливий характер 

виробництва та умови роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня є 

недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень (стаття 52 КЗпП 

України). При цьому вирішення питання щодо встановлення п’ятиденного або 

шестиденного робочого тижня віднесено до сфери договірного регулювання – 

до компетенції роботодавця, який приймає рішення спільно з виборним 

органом первинної профспілкової організації, з урахуванням думки трудового 

колективу та за погодженням із сільською, селищною, міською радою [203, 

с. 92]. 

Необхідно звернути увагу на таку обставину: якщо на підприємстві, в 

установі, організації для працівників встановлено режим п’ятиденного 

робочого тижня, то законодавець надає роботодавцеві право за погодженням із 

виборним органом первинної профспілкової організації на договірному рівні 

визначати режим щоденної роботи, а саме його тривалість. Тобто на 

державному рівні не встановлюється граничний режим денної норми робочого 

часу, якщо не брати до уваги роз’яснення Держкомпраці СРСР та ВЦРПС «Про 

деякі питання, пов’язані з переведенням робітників та службовців підприємств, 

установ і організацій на п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними 

днями», яке зберігає юридичну силу у частині, що не суперечить положенням 

Конституції та законів України. Саме цим роз’ясненням рекомендувалося 

застосовувати у разі п’ятиденного робочого тижня графіки змінності, за якими 

тривалість щоденної роботи повинна бути однаковою. Вказане роз’яснення 

обмежує тривалість щоденної роботи при п’ятиденному робочому тижні для 

неповнолітніх віком до 16 років п’ятьма годинами, а віком до 18 років – сімома 

годинами. 

Як правило, режим щоденної роботи при п’ятиденному робочому тижні 

може визначатися правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

затвердженими зборами трудового колективу (стаття 142 КЗпП України), а 
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також у колективному договорі. Для працівників у графіках змінності 

встановлюється сприятливий режим робочого часу тоді, коли тривалість 

щоденної роботи або надані працівникам вихідні дні не є стабільними. Графіки 

змінності приймаються на договірному рівні та затверджуються роботодавцем 

за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації [203, 

с. 93] 

На сьогодні щодо шестиденного робочого тижня на державному рівні 

закріплено припис про додержання відповідного режиму робочого часу шляхом 

встановлення та забезпечення тижневої норми тривалості щоденної роботи, як 

не повинна перевищувати 7 год. при тижневій нормі робочого часу 40 год., 6 

год. при тижневій нормі 36 год., 4 год. при тижневій нормі 24 год. (частина 2 

статті 52 КЗпП України). 

Відповідно до частини другої статті 50 КЗпП підприємства та організації 

при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму 

тривалості робочого часу, ніж передбачено у частині першій статті 50 КЗпП. 

При цьому оплата праці має провадитися за повною тарифною ставкою 

(денною), за повним окладом. 

Згідно з нормами статті 13 КЗпП, статті 7 Закону № 3356 у колективному 

договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання 

виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема режиму 

роботи, тривалості робочого часу і відпочинку. Колективний договір може 

передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством та угодами гарантії, 

соціально-побутові пільги [14]. Тобто скорочену тривалість робочого часу, 

окрім випадків, коли вона передбачена законодавством для вказаної категорії, 

підприємства та організації можуть визначити самостійно у колективному 

договорі. Це є правом, а не обов’язком. А відповідно до норм статті 91 КЗпП 

підприємства, установи, організації мають право встановлювати додаткові 

порівняно із законодавством трудові та соціально-побутові пільги, у тому числі 

скорочену тривалість робочого часу для будь-якого кола працівників [161, 

с. 980]. 



178 
 

Особливості правового регулювання скороченої тривалості робочого часу 

полягають у тому, що обов’язки працівника під час виконання своїх трудових 

скорочуються, але за ним залишається право  на отримання заробітної плати в 

повному обсязі в залежності від тарифної ставки, окладу. 

Мета встановлення режиму робочого часу на договірному рівні – 

забезпечення врахування специфіки роботи працівників підприємств 

конкретної галузі, а отже, й задоволення на цій основі потреб суспільства 

матеріального, духовного та культурного характеру. 

Наприклад, в освітянських установах режим виконання навчальної 

роботи регулюється розкладом навчальних занять. Режим робочого часу 

науково-педагогічних працівників у межах робочого тижня визначається з 

урахуванням виконання навчальної, організаційної, методичної, наукової 

роботи, передбаченої індивідуальним планом . 

Причому режим виконання організаційної, методичної, наукової роботи 

регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку, дослідних робіт, 

програмами, індивідуальними планами робіт, іншими локальними актами 

розпорядку закладу вищої освіти. Це дозволяє регулювати виконання 

зазначених видів робіт як безпосередньо у навчальному закладі, так і за його 

межами [199]. 

Необхідно зауважити, що обсяг прав та обов’язків у змісті трудового 

правовідношення, умови їх реалізації, гарантії, ступінь захисту, інші 

компоненти не можуть залишатися незмінними. Тому режим виконання роботи 

у межах робочого часу є величиною, що перебуває у постійному русі, динаміці. 

Сучасні умови диктують необхідність постійного здійснення на 

підприємствах, в установах, організаціях моніторингу у сфері режиму праці як 

такого та режиму робочого часу, забезпечення раціонального розроблення, 

перегляду, затвердження нових видів режиму робочого часу відповідно до 

сучасного рівня техніки, технології виробництва та праці, запровадження 

нетипових форм зайнятості. 
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З огляду на вказану обставину, З.М Малишевська зазначає, що необхідно 

узгоджувати інтереси суб’єктів трудових правовідносин для досягнення 

результативного режиму робочого часу на підприємстві [176, с. 82]. 

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. 

Таким способом встановлюється співвідношення державного та договірного 

регулювання, поєднання централізованого та локального регулювання режиму 

робочого часу. 

Запровадження режиму неповного робочого часу є як обов’язком 

роботодавця, так і його правом. Диференціація встановлена у зв’язку з тим, що 

окремі категорії громадян через різні обставини та причини не мають 

можливості працювати у режимі нормальної тривалості робочого часу. З цього 

приводу Н.Д. Гетьманцева зауважує, що зменшення норми робочого часу для 

цих громадян є умовою участі у трудових правовідносинах [204, с. 45-46]. 

Слід сказати, що робота на умовах неповного режиму робочого часу 

вважається однією з найбільш поширених у світовій практиці форм 

нестандартної зайнятості [205]. Запровадження такого режиму пояснюється 

сприйняттям працівниками даної форми зайнятості як засобу досягнення 

оптимального балансу  між часом, відведеним на роботу та особисте життя, та 

визнанням державою і роботодавцями значення такого режиму для тих 

категорій осіб, що не можуть нарівні з усіма конкурувати на ринку праці 

(неповнолітніх, осіб передпенсійного віку, молоді, вагітних жінок, жінок, які 

мають дітей відповідного віку, осіб з інвалідністю, осіб, які мають певні 

труднощі у пошуку роботи). Варто зазначити, що робота із запровадження 

неповного режиму робочого часу тягне за собою певні обмеження трудових 

прав, гарантій працівників порівняно із зайнятими на умовах з нормальною 

тривалістю робочого часу. З цього приводу О.І. Процевський зауважує, що це 
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виявляється, перш за все, у зменшеному розмірі оплати праці, наявності 

перешкод у реалізації права на професійну підготовку та перепідготовку, 

просування по роботі, службі [206, с. 12].  

Наприклад, під час встановлення неповного режиму робочого часу 

визначена кількість годин є для даного працівника нормою тривалості робочого 

дня. У свій час судова практика виходила з того, що перевищення норми у 

межах нормальної тривалості робочого часу, що діє на даному підприємстві, в 

установі, організації, не визнавалось надурочним. Такий висновок свого часу 

зробив Пленум Верховного Суду СРСР у постанові «Про застосування судами 

законодавства, що регулює оплату праці робітників та службовців» від 14 

листопада 1978 року. З точки зору В.М. Венедиктової, визначення, дане 

Пленумом Верховного Суду СРСР, є теоретично і практично хибним. Воно 

порушує принцип добровільності в питанні встановлення неповного робочого 

часу та надає власнику або уповноваженому ним органу можливість залучати 

працівників до роботи поза встановленою угодою сторін тривалістю робочого 

часу [207 , с. 28]. 

Конвенція МОП № 175 про роботу на умовах неповного робочого часу 

від 24.06.1994 передбачає вжиття заходів для забезпечення того, щоб 

працівники, зайняті неповний робочий час, користувалися таким самим 

захистом, як і працівники, що знаходяться у порівнянній ситуації, зайняті 

повний робочий час, тобто, щоб вони мали такі права:  

– право на організацію, ведення колективних переговорів та діяльність у 

якості представників працівників;  

– право на безпеку та гігієну праці; 

– право на захист від дискримінації в галузі праці та занять [208].  

На теперішній час Конвенція МОП № 175 не ратифікована Україною. Це 

позбавляє певних трудових гарантій працівників, які працюють у режимі 

неповного робочого часу. 

Вітчизняний законодавець повинен вживати заходів для забезпечення 

того, щоб працівники, зайняті у режимі неповного робочого часу, 
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користувалися таким самим захистом, гарантіями трудових прав, як і 

працівники, зайняті на роботі у режимі нормальної тривалості робочого часу. 

З огляду на норми статті 32 КЗпП України, у зв’язку із змінами в 

організації виробництва та праці допускається зміна істотних умов праці у 

випадку продовження роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією та 

посадою. До істотних умов праці віднесено встановлення або скасування 

неповного робочого часу. Дискусійною є позиція стосовно того, що особа, яка 

прийнята на роботу з неповним робочим часом, не може бути переведена без її 

згоди на звичайні умови праці і навпаки [209, с. 84], адже можливість такої 

зміни істотних умов праці передбачена законом – частиною 3 статті 32 КЗпП 

України. З цього приводу Н.Д. Гетьманцева зазначає, що необхідно ставити 

питання про скасування цього положення закону, оскільки істотні умови праці, 

встановлені угодою сторін, не можуть бути змінені в односторонньому порядку 

власником або уповноваженим ним органом [210, с. 426]. Вказаний недолік 

було збережено законодавцем й у проєкті Трудового Кодексу України (статті  

62, 63) [188]. 

Сучасні умови диктують об’єктивну потребу запровадження 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 переміститися 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’єктивна потреба з огляду на запровадження 

нетипових форм зайнятості. 

  



182 
 

Висновки до розділу 3 

Розглянувши науково-теоретичну базу режиму робочого часу як 

соціально-правового явища, яке є характерним для трудових правовідносин, 

можна стверджувати, що це специфічне та багатоаспектне правове явище, за 

допомогою якого здійснюється правова регламентація трудової діяльності 

працівників. 

Встановлення тривалості робочого часу та порядок її розподілу є 

необхідною гарантією захисту прав, свобод і законних інтересів працівників, 

так як воно унеможливлює зловживання з боку роботодавця та експлуатацію 

праці працівників. Сутність режиму робочого часу полягає у чіткій 

регламентації проміжків часу, упродовж яких працівник знаходиться у повному 

підпорядкуванні роботодавця та зобов’язаний здійснювати свої трудові функції. 

Як зазначає П.Ю. Світайло, правове регулювання тривалості робочого 

часу у централізованому порядку здійснюється, як правило, на рівні 

розрізнених нормативно-правових актів, більшість з яких є підзаконними, в 

тому числі прийнятими ще за радянських часів. У свою чергу, в нашій державі 

вже тривалий час існують та розвиваються ринкові відносини, що вимагають 

належного закріплення та врегулювання у всіх аспектах суспільного життя, в 

тому числі і в частині робочого часу. Тобто в сучасних умовах в Україні у 

нормативно-правовому регулюванні робочого часу має місце значна 

диспропорція стосовно співвідношення законів і підзаконних актів на користь 

останніх. 

Оскільки Україна активно рухається по шляху до Європейського Союзу, 

значення правової природи та правового інституту робочого часу набуває ще 

більшої актуальності, адже завдяки йому визначається розмір заробітної плати 

працівника, а також система її виплати. Отже, варто зазначити, що існує 

нагальна потреба у законодавчому закріпленні поняття «режим робочого часу»,  

що зумовить включення до нього лише тих періодів часу, які відповідають його 

правовій природі. 
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У процесі правового регулювання спеціальних режимів робочого часу 

через різні причини виникає низка проблем, які не були враховані під час 

нормотворчої діяльності та є досить застарілими з огляду на швидкий розвиток 

трудових правовідносин. Дотримання прав працівників у процесі трудової 

діяльності є основним принципом, на якому базується правове регулювання в 

цілому. В сучасних умовах використання трудових ресурсів здійснюється на 

всіх етапах розвитку економічної, соціальної й господарської діяльності 

суспільства. Рівень реалізації прав суб’єктів трудових правовідносин слугує 

необхідною передумовою становлення й формування правової держави, адже 

права забезпечуються державними інститутами. Це означає, що держава 

повинна створювати належне соціально-правове середовище для реалізації та 

захисту трудових прав громадян на законодавчо встановлені норми робочого 

часу, що передбачають розкриття як загальних, так і спеціальних режимів 

робочого часу. 

Надурочним робочим часом вважається час, протягом якого працівник 

виконує роботу, обумовлену трудовим договором понад встановлену його 

норму. 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.  

Нині правове регулювання й організація праці та відпочинку працівників, 

зайнятих у нічний час, потребує суттєвих змін, оскільки у процесі аналізу 

законодавства України і практики його застосування став очевидним брак 

уваги, що приділяється цьому питанню. Так, наприклад, ст. 54 Кодексу законів 

про працю України (далі – КЗпП України) чітко визначає період, який 

вважається нічним часом (з 22 години до 6 години). Таке формулювання 

дозволяє роботодавцям чітко кваліфікувати роботу, як виконану в нічний час. 

Але при цьому до нього не включається час, необхідний для того, щоб 
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дістатися працівнику до місця роботи. Це набуває особливої актуальності для 

тих працівників, які проживають достатньо віддалено від місця роботи.  

Праця в нічний час має як переваги, так і недоліки і для роботодавця, і 

для працівника. До позитивних ознак 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. 

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. 

Негативними ознаками нічної праці є такі: для роботодавця – додаткові 

витрати (контроль за виробничим процесом, охороною праці й технікою 

безпеки); для працівника – 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. 

Сучасні умови диктують об’єктивну потребу в запровадженні режиму 

робочого часу на договірному рівні шляхом колективних переговорів, 

соціально-партнерських угод, взаємного узгодження інтересів працівника і 

роботодавця. Особливу роль тут повинні відігравати індивідуалізація, гнучкість 

режиму праці. Тобто у питаннях щодо режиму робочого часу центр вирішення 

повинен переміститися не стільки на рівень колективно-договірного 

регулювання, скільки на рівень індивідуально-договірного регулювання, який 

буде враховувати оптимальний баланс між економічною доцільністю, 
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ефективністю й інтересами працівників щодо максимальної реалізації гнучкості 

норм робочого часу. І це є об’єктивною потребою з огляду на запровадження 

нетипових форм зайнятості. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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 
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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 

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 
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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; 

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 
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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 
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працівників до надурочних робіт може передбачатися не тільки КЗпП України, 

а й іншими нормативно-правовими актами. 

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. 
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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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7. Саленко І.В. Доктринальні підходи до періодизації робочого часу. 

Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 лютого 
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ДОДАТОК 2 

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); «Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20-21 січня 2017 року). 
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