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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Одним із важливих інститутів трудових 

правовідносин є робочий час. Нормативно-правове регулювання робочого часу 

сприяє забезпеченню основних трудових прав та свобод працівників. 

Державно-правові перетворення сприяють встановленню нормальної системи 

здійснення трудової діяльності. Основу забезпечення належної трудової 

діяльності складає час, протягом якого працівник виконує службові обов’язки. 

Працівники органів прокуратури – особлива категорія працівників, яка 

має свою специфіку як у діяльності, так і у визначенні робочого часу. Тому 

значну увагу слід приділити особливостям правового регулювання часу 

роботи працівників прокуратури, головним завданням яких є забезпечення 

пріоритетних прав і свобод людини та громадянина, а також інтересів держави 

та суспільства. Зокрема це стосується працівників прокуратури, які, зважаючи 

на специфічні умови праці, потребують належного захисту своїх соціально-

трудових прав. Робочий час є обов’язковим елементом трудових 

правовідносин, адже це час, протягом якого здійснюється ефективне та 

належне функціонування прокуратури як правоохоронного органу. Крім того, 

робочий час виступає одним із елементів соціально-трудового забезпечення 

праці, тобто часом, протягом якого працівник виконує свої трудові обов’язки, 

сприяючи діяльності всього правоохоронного органу – прокуратури. 

Законодавче регулювання питання робочого часу працівників 

прокуратури є гарантією надійного та послідового процесу реалізації ними 

службових та трудових обов’язків. Крім того, аналіз особливостей правового 

регулювання робочого часу матиме теоретичне та практичне значення для 

юридичної науки, на рівні теоретико-правового дослідження – дасть змогу 

впорядкувати та систематизувати нормативно-правові акти, що регулюють 

робочий час працівників прокуратури, а на практичному рівні – сприятиме 

ефективному механізму розподілу та регламентуванню робочого часу 

працівників органів прокуратури. 

Сучасна структура трудового права зумовлена кардинальними змінами у 

правовому регулюванні соціально-трудових відносин. Ці зміни викликані 

новими соціально-економічними і соціокультурними умовами господарської 

діяльності, які об’єктивно спрямовані на підвищення якості роботи, 

продуктивності праці, сумлінного ставлення до виконання своїх безпосередніх 

обов’язків суб’єктами соціально-трудових відносин. 

Для ефективного функціонування апарату будь-якого державного 

органу, в тому числі прокуратури України, пріоритетним є визначення 

проблемних питань правового регулювання робочого часу, що допоможе 

привести законодавство цієї сфери у відповідність до реалій сучасності, а 

також забезпечити основоположні трудові права та свободи працівників 

прокуратури. 

Актуальність теми дослідження полягає у необхідності вивчення 

сутності робочого часу працівників прокуратури, встановленні нормативно-
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правових актів, на основі яких здійснюється правове регулювання робочого 

часу працівників прокуратури, а також визначенні проблемних питань 

правового регулювання робочого часу працівників прокуратури та пошуку 

шляхів вдосконалення правового регулювання робочого часу працівників 

прокуратури. Законодавство у сфері робочого часу працівників прокуратури 

потребує вдосконалення, зокрема шляхом систематизації головних засад 

трудового законодавства у сфері діяльності органів прокуратури та 

врегулювання робочого часу працівників прокуратури для підвищення 

трудового, правового та соціального забезпечення цієї особливої категорії 

працюючих в системі правоохоронних органів України. 

Вивченню інституту робочого часу працівників у тій чи іншій мірі 

приділили свою увагу такі вчені: М.Г. Александров, С.С. Алєксєєв, 

В.М. Андріїв, В.А. Багрій, А.Г. Бірюкова, Н.Б. Болотіна, Б.К. Бегічев, 

В.С. Венедіктов, В.І. Власов, В.В. Волинець, М.І. Гордієнко, К.Н. Гусов, П.В. 

Древаль, В.В. Жернаков, П.І. Жигалкін, Д.В. Журавльов, Т.А. Занфірова, М.І. 

Іншин, К.О. Кизименко, Є.А. Климов, В.В. Копейчиков, В.М. Корельський, 

Л.В. Котова, О.М. Крапівін, О.Л. Кучма, В.В. Лазарєв, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, 

Р.З. Лівшиць, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук. М.В. Молодцов, 

Е.Б. Мухамеджанов, А.С. Пашков, В.Д. Перевалов, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, В.М. Толкунова, 

О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, І.І. Шамшина, В.І. 

Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Але комплексні наукові розробки 

окресленого питання на сучасному етапі розвитку трудового права не 

проводились. Тому дане дослідження є надзвичайно важливим у контексті 

розвитку трудового права України відповідно до європейських стандартів. Все 

вищезазначене і зумовило вибір даної теми дослідження та свідчить про її 

актуальність. 

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

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 

темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації 

в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

з’ясування теоретико-практичних аспектів специфіки правового регулювання 

робочого часу працівників органів прокуратури в Україні та країнах ЄС. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 
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 визначити поняття та ознаки робочого часу працівників органів 

прокуратури; 

 проаналізувати генезис правового регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури; 

 виділити особливості сучасного стану правового регулювання 

робочого часу працівників органів прокуратури; 

 з’ясувати види джерел права Європейського Союзу про робочий час 

працівників органів прокуратури; 

 конкретизувати сутність та значення імплементації європейських норм 

права про робочий час працівників органів прокуратури у трудове право 

України; 

 окреслити проблеми правового регулювання робочого часу 

працівників прокуратури та шляхи їх вирішення; 

 розробити конкретні пропозиції щодо напрямів запозичення досвіду 

країн ЄС стосовно правового регулювання робочого часу працівників органів 

прокуратури. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері 

трудової діяльності працівників органів прокуратури. 

Предметом дослідження є правове регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури в Україні та країнах ЄС. 

Методи наукового дослідження. Методологічною основою дисертації 

слугує сукупність методів і прийомів наукового пізнання, застосування яких 

дало можливість здійснити ґрунтовний, комплексний та системний аналіз 

правового регулювання робочого часу працівників органів прокуратури в 

Україні та країнах ЄС. За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено 

понятійний апарат, надано всебічну характеристику значення правового 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури в Україні та 

країнах ЄС, з’ясовано механізм імплементації європейських норм про робочий 

час працівників органів прокуратури у національне трудове право України 

(підрозділи 1.1; 1.3; 2.2). Історико-правовий метод дозволив виявити 

специфіку формування правового регулювання робочого часу працівників 

органів прокуратури в Україні (підрозділ 1.2). За допомогою порівняльно-

правового методу досліджено види джерел права Європейського Союзу про 

робочий час працівників органів прокуратури та виділено напрями 

запозичення досвіду країн ЄС щодо правового регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури (підрозділи 2.1; 3.2). Метод групування та 

системно-структурний метод застосовано для дослідження змісту проблем 

правового регулювання робочого часу працівників органів прокуратури в 

Україні, а також формулювання шляхів їх вирішення (підрозділ 3.1). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є першою спробою комплексно, з використанням сучасних методів 

пізнання, з урахуванням новітніх досягнень науки трудового права дослідити 

специфіку правового регулювання робочого часу працівників органів 

прокуратури в Україні та країнах ЄС. За результатами дисертаційного 
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дослідження сформульовано авторські основні положення, які містять 

елементи наукової новизни і виносяться на захист. Основними з них є такі: 

уперше: 

– встановлено, що «механізм імплементації європейських норм про 

робочий час працівників органів прокуратури у національне трудове право 

України» – це сукупність нормативних, організаційних та взаємозв’язаних 

правових засобів, що існують у конкретно визначених формах та 

використовуються суб’єктами міжнародного права на міжнародному і 

національному рівнях з метою реалізації та виконання міжнародних 

нормативно-правових актів, які врегульовують організацію та діяльність 

органів прокуратури, міжнародних нормативно-правових актів про працю, 

які врегульовують питання робочого часу працівників, та внутрішніх 

законодавчих актів про прокуратуру держав-членів Європейського Союзу, 

що включають встановлення порядку і процедур упровадження норм про 

робочий час працівників органів прокуратури, тлумачення, практику 

застосування, забезпечення дотримання і виконання норм національного 

трудового права України щодо таких категорій працівників; 

– виявлено систему специфічних рис міжнародних нормативно-

правових актів, які врегульовують організацію та діяльність органів 

прокуратури, як групи джерел права Європейського Союзу про робочий час 

працівників органів прокуратури. До таких рис належать наступні: 

1) розглянуті нормативно-правові акти впорядковують у більшій мірі вимоги 

до поведінки прокурорів у їх робочий час, аніж питання, пов’язані із 

тривалістю робочого часу; 2) спільним для міжнародних нормативно-правових 

актів, які регламентують організацію та діяльність органів прокуратури, є 

формулювання «розумні умови служби», яке полягає у тому, що робочий час 

працівників органів прокуратури не може перевищувати тривалість, 

встановлену міжнародними стандартами, а також внутрішнім законодавством 

про працю; 3) з-поміж усіх виділених нами груп джерел права Європейського 

Союзу про робочий час працівників органів прокуратури зазначена у 

найменшій мірі впливає на визначення робочого часу працівників органів 

прокуратури; 

– з’ясовано, що правовий механізм імплементації європейських норм 

про робочий час працівників органів прокуратури у національне трудове право 

України формують наступні складові: 1) інституційні – до них належать 

Європейський Союз із однієї сторони, як міжнародна організація до якої 

прагне вступити України, та органи державної влади України, які 

встановлюють норми національного трудового права України, а також 

здійснюють імплементацію європейських норм про робочий час працівників 

органів прокуратури; 2) нормативні – власне європейські норми про робочий 

час працівників органів прокуратури, та національне трудове право України; 

3) взаємозв’язкові – становлять собою взаємозв’язки між суб’єктами 

імплементації європейських норм про робочий час працівників органів 
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прокуратури у національне трудове право України, шляхом реалізації яких 

вона власне і відбувається; 

– визначено комплексний перелік проблем правового регулювання 

робочого часу працівників прокуратури, а саме: застарілість норм чинного 

трудового законодавства та законодавства у сфері діяльності прокуратури, що 

регулює особливості робочого часу працівників прокуратури; відсутність 

чіткого законодавчого визначення поняття робочого часу у законодавстві 

України; неналежне обґрунтування правового регулювання часу роботи 

працівників прокуратури; наявність у чинному законодавстві у сфері 

регламентації робочого часу працівників прокуратури дублюючих норм права; 

відсутність регламентування поняття «ненормований робочий час»; 

відсутність норми, яка регулює особливості встановлення неповного робочого 

дня або неповного робочого тижня для працівників прокуратури; покладення 

на керівників прокуратури обов’язку здійснювати контроль за присутністю 

працівників прокуратури на відведених робочих місцях протягом робочого 

дня; відсутність правового визначення облікового часу працівників 

прокуратури; 

удосконалено: 

– трактування імплементації європейських норм про робочий час 

працівників органів прокуратури у національне трудове право України як 

організаційно-правової діяльності держави із реалізації своїх міжнародно-

правових зобов’язань щодо здійснення та виконання міжнародних 

нормативно-правових актів, які врегульовують організацію та діяльність 

органів прокуратури, міжнародних нормативно-правових актів про працю, які 

врегульовують питання робочого часу працівників, та внутрішніх 

законодавчих актів про прокуратуру держав-членів Європейського Союзу, що 

включають визначення порядку і процедур упровадження норм про робочий 

час працівників органів прокуратури, тлумачення, практику застосування, 

забезпечення дотримання і виконання норм національного трудового права 

України щодо таких категорій працівників; 

–  розуміння співвідношення законодавства європейських держав у 

сфері правового регулювання робочий час працівників органів прокуратури із 

законодавством України, на основі чого зроблено наступні висновки: 

1) беручи до уваги досвід Франції, відзначено, що дана держава на сьогодні 

перебуває на якісно іншому рівні у порівнянні із нашою державою. Робочий 

час працівників прокуратури Франції врегульовується у спеціальному 

порядку, такі правовідносини є детально регламентованими; 2) польське 

законодавство в незначній мірі переважає вітчизняне, адже Закон Польщі «Про 

прокуратуру» містить визначення того, яким чином здійснюється облік 

робочого часу працівників прокуратури. Законодавство про працю даної 

країни також більш вдало роз’яснює варіативність визначення тривалості 

робочого часу в особливих випадках; 3) законодавство Литви про прокуратуру 

є менш досконалим, аніж вітчизняне, оскільки згідно із його нормами робочий 

час працівників органів прокуратури визначається у загальному порядку. На 
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відміну від цього, законодавство України передбачає ряд рішень Генеральної 

прокуратури України, а також обласних прокуратур щодо встановлення 

правил внутрішнього розпорядку органів прокуратури відповідного рівня та 

місцезнаходження; 

– порівняльно-правовий аналіз спільних та відмінних рис 

національного та литовського законодавства по прокуратуру у контексті 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури, у результаті 

чого зроблено наступні висновки: 1) як і в Україні, в Литовській Республіці 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури не здійснюється 

спеціальним законом про прокуратуру; 2) ми зробили висновок про те, що 

робочий час працівників органів прокуратури у Литовській Республіці 

врегульовується законодавством про працю; 3) законодавство про працю 

Литовської Республіки не характеризується суттєвими особливостями, які би 

якісно його вирізнили від українського законодавства про працю; 

– обґрунтування щодо доцільності прийняття єдиного системного 

нормативно-правового акту, який врегулював особливості робочого часу 

працівників органів прокуратури. Мається на увазі, що для усунення 

розбіжностей, неточностей та колізій у правовому регулюванні часу роботи 

працівників прокуратури між правилами внутрішнього трудового розпорядку 

органів прокуратури різних рівнів, доцільним є розробка та затвердження 

Положення про організацію та встановлення робочого часу працівників 

органів прокуратури. Положення визначатиме загальні засади, детально 

визначатиме робочий час працівників прокуратури, його специфіку та 

порядок, міститиме прикінцеві положення; 

дістали подальшого розвитку: 

– аналіз етапів становлення та розвитку правового регулювання 

робочого часу працівників органів прокуратури на території України, якими 

названо такі: 1) етап становлення (1918–1922 рр.); 2) радянський етап (1922–

1941 рр.); 3) воєнний етап (1941–1945 рр.); 4) етап перебудови прокурорської 

системи (1945–1991 рр.); 5) новітній етап (1991 – теперішній час); 

– деталізація змісту міжнародного законодавства щодо «розумних умов 

служби» у контексті робочого часу працівників прокуратури. Наголошено, що 

не є припустимими ситуації, за яких норма тривалості робочого часу 

працівників прокуратури перевищує європейські стандарти та норму 

тривалості робочого часу працівників, встановлену вітчизняним 

законодавством про працю. Загалом відзначено, що таке формулювання є 

досить умовним, і його безпосередньо не можна віднести до сфери робочого 

часу працівників органів прокуратури. Разом із тим, порушення принципів 

робочого часу не може бути зарахованим як «розумні» умови служби 

прокурорів, що вказує на приналежність даної норми до сфери робочого часу 

працівників органів прокуратури; 

– положення про те, що проблемним питанням правового регулювання 

робочого часу працівників прокуратури є відсутність чіткого законодавчого 

визначення поняття робочого часу у законодавстві України, що створює 
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проблеми у його трактуванні в інших законодавчих актах, а також визначення 

робочого часу працівників прокуратури на рівні спеціального законодавства, 

яке відповідає загальноприйнятим нормативно-правовим актам; 

– пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства 

стосовно регулювання робочого часу працівників органів прокуратури на 

основі позитивного досвіду країн ЄС. 

Наукове та практичне значення результатів проведеного 

дослідження визначається тим, що отримані в результаті комплексного 

дослідження висновки і сформульовані пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження теоретичних 

та практичних проблем правового регулювання робочого часу працівників 

органів прокуратури в Україні та країнах ЄС; 

– у правотворчості – для розробки нових та внесення змін і доповнень 

у діючі нормативно-правові акти, зокрема КЗпП України, проект Трудового 

кодексу, Закон України «Про прокуратуру»; 

– у правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення практики 

використання положень трудового законодавства у сфері правового 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури в Україні; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій 

та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як «Трудове право», 

«Проблеми трудового права», «Порівняльне правознавство», у вищих 

юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських занять, 

у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, у процесі 

підготовки робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної 

літератури. 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення, а також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях: «Теорія і практика розвитку правових інститутів» (м. Київ, 

10–11 березня 2016 року), «Актуальні проблеми реформування системи 

законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 року), 

«Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–

28 січня 2017 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в п’ятьох статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України, дві статті – у науковому виданні іншої держави, 

а також у трьох тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, трьох розділів, що логічно поєднані у сім підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 
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199 сторінок. Список використаних джерел складається із 195 найменувань і 

займає 19 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 

та методологічні засади дисертаційного дослідження. Сформульовано наукову 

новизну, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а 

також вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність 

публікацій за темою дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади робочого часу працівників 

органів прокуратури» містить 3 підрозділи, які присвячені дослідженню 

поняття, сутності, генезису формування та сучасному стану правового 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури. 

У підрозділі 1.1 «Наукова інтерпретація та характеристика робочого 

часу працівників органів прокуратури» зауважено, що правове регулювання 

тривалості робочого часу здійснюється в колективно-договірному, 

індивідуальному порядку або в рамках трудового договору. Держава 

регламентує межу тривалості робочого часу, яка не може бути більшою від 

встановленої законодавством. 

Обґрунтовано, що робочий час працівників органів прокуратури є 

законодавчо регламентованим проміжком календарного часу, впродовж якого 

працівник відповідного органу прокуратури зобов’язаний у межах своїх 

повноважень виконувати службово-трудову функцію на користь людини й 

громадянина, а також держави загалом. 

Відзначено, що система нормативно-правових актів, яка регулює 

особливості робочого часу працівників прокуратури, недостатньо визначена та 

впорядкована. Більшість норм поширюється на коло інших працівників, які 

вступають у трудові правовідносини. У зв’язку з цим, на наш погляд, правове 

регулювання часу роботи працівників органів прокуратури як специфічної 

категорії суб’єктів трудових правовідносин потребує вдосконалення та 

систематизації законодавства у відповідній сфері. 

У підрозділі 1.2 «Генезис правового регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури» зазначено, що для етапу становлення 

правового регулювання робочого часу працівників органів прокуратури 

властивим було те, що КЗпП 1918 року був на той час одним із 

найпрогресивніших актів у галузі праці практично в усьому світі. Проте також 

варто вказати і на його недоліки, які полягали у тому, що більша частина 

положень цього нормативного акта мала суто декларативний характер. Це, 

зокрема, проявлялося в недотриманні гранично встановлених норм робочого 

часу не лише для решти працівників, але й для працівників органів 

прокуратури. 

Зауважено, що для другого етапу (1922–1941 рр.) характерним було те, 

що Кодекси законів про працю РСФРР та УСРР 1922 року встановлювали 
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основні, найбільш важливі та загальні положення у сфері охорони праці 

співробітників органів прокуратури, у тому числі визначали та деталізували 

режим їхнього робочого часу, що надалі знайшло розвиток та відображення в 

інших нормативних актах, які розроблялися та затверджувалися до 1941 року. 

У воєнний період (1941–1945 рр.) державою були здійснені заходи, 

спрямовані на залучення до праці в обов’язковому порядку всіх працездатних 

громадян, перерозподіл кадрів, підвищення тривалості робочого часу 

працівників, що відіграли необхідну та важливу роль у зміцненні військової 

сили СРСР та були виправданими на той час. 

У післявоєнний радянський період (1945–1991 рр.) як загальні права 

працівників органів прокуратури, так і норми, що регулювали питання 

тривалості їхнього робочого часу, дещо покращилися у порівнянні з воєнним 

періодом, що свідчило про певні якісні зміни, хоча вони були несуттєвими, 

особливо на тлі першого та другого етапу. Проте варто відзначити те, що 

державний апарат вбачав необхідність таких зрушень та поступово їх 

впроваджував. Згодом були створені сприятливі умови для працівників органів 

прокуратури у контексті правової регламентації досліджуваного питання.  

Резюмовано, що законодавство незалежної України хоч і зазнало певних 

покращень, проте й наразі потребує більш взаємоузгодженого вдосконалення 

шляхом внесення відповідних змін та не лише законодавчого, але й 

фактичного втілення в життя. 

У підрозділі 1.3 «Сучасний стан правового регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури» встановлено, що при характеристиці 

специфіки правового регулювання часу роботи працівників прокуратури 

необхідно враховувати ряд аспектів. По-перше, основу правового регулювання 

робочого часу працівників прокуратури складають загальновизнані 

нормативно-правові акти, які регулюють суспільні відносини, пов’язані із 

трудовими відносинами між роботодавцями та працівниками. По-друге, 

особливий порядок встановлення режиму роботи для працівників органів 

прокуратури. По-третє, правове регулювання часу роботи працівників 

прокуратури здійснюється на рівні внутрішніх правовідносин, що діють в 

середині органу прокуратури. По-четверте, особливий порядок обліку 

робочого часу ведеться кадровою службою та регламентується Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, які визначають порядок щомісячного 

обліку робочого часу працівників прокуратури в системі органів прокуратури. 

По-п’яте, встановлення чергувань як особливого виду робочого часу 

працівників органів прокуратури. По-шосте, специфічні нормативи та види 

робочого часу, що встановлюються для працівників прокуратури. 

Розділ 2 «Імплементація європейських стандартів про робочий час 

працівників органів прокуратури у національне трудове законодавство» 

містить 2 підрозділи, в яких досліджується класифікація джерел права 

Європейського Союзу про робочий час працівників органів прокуратури, а 

також правовий механізм імплементації європейських норм про робочий 

час працівників органів прокуратури у національне трудове право України. 
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У підрозділі 2.1 «Види джерел права Європейського Союзу про робочий 

час працівників органів прокуратури» відзначено, що до видів джерел права 

Європейського Союзу про робочий час працівників органів прокуратури 

відносяться: 1) міжнародні нормативно-правові акти, які врегульовують 

організацію та діяльність органів прокуратури; 2) міжнародні нормативно-

правові акти про працю, які врегульовують питання робочого часу 

працівників; 3) внутрішні законодавчі акти про прокуратуру держав-членів 

Європейського Союзу. 

Аргументовано, що, на відміну від українського законодавства про 

прокуратуру, французьке характеризується наступними позитивними 

особливостями у контексті регулювання робочого часу працівників органів 

прокуратури: 1) робочий час працівників прокуратури врегульовується не на 

галузевому чи локальному рівні, а на державному рівні шляхом прийняття 

спеціального підзаконного нормативно-правового акта; 2) основні положення 

робочого часу працівників органів прокуратури, які включають фактично усі 

його аспекти, чітко закріплені на нормативному рівні; 3) правове регулювання 

робочого часу працівників органів прокуратури є чітким та зрозумілим; 4) усі 

питання, пов’язані із робочим часом працівників прокуратури, 

врегульовуються у спеціальному порядку, із урахуванням галузевої специфіки. 

Співвідношення українського та польського законодавства про 

прокуратуру у контексті регулювання робочого часу працівників органів 

прокуратури є наступним: 1) у цілому правове регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури у Польщі та Україні є цілком співставним, 

адже в обох державах відсутні спеціальні нормативно-правові акти, які 

врегульовують дане питання; 2) правове регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури в Польщі є дещо прогресивнішим із огляду 

на встановлення в законодавстві про прокуратуру положення про відсутність 

чітких його рамок, протягом яких працівник органів прокуратури, який 

наділений державно-владними повноваженнями, виконує покладені на нього 

обов’язки; 3) польське законодавство про працю є дещо досконалішим за 

вітчизняне, тому що поряд із аналогічною тривалістю робочого дня та тижня у 

Польщі передбачена можливість продовження щоденного робочого часу, якщо 

це необхідно для виконання поставлених службових задач. 

У підрозділі 2.2 «Правовий механізм імплементації європейських норм про 

робочий час працівників органів прокуратури у національне трудове право 

України» встановлено, що особливостями внутрішнього рівня механізму 

імплементації європейських норм про робочий час працівників органів 

прокуратури у національне трудове право України є наступні: 1) на відміну від 

міжнародного рівня, його складають три групи елементів: правовий, 

організаційний та функціональний; 2) кожна із груп елементів має фактично 

невичерпний характер; 3) на даному рівні імплементована норма реально стає 

частиною національного законодавства, причому адаптованою до вітчизняних 

умов. 



11 

Специфіка міжнародного рівня механізму імплементації європейських 

норм про робочий час працівників органів прокуратури у національне трудове 

право України полягає в наступному: 1) складається лише із двох груп 

елементів – нормативної та організаційної; 2) правова група представлена 

надзвичайно широким колом елементів, які мають різне призначення для 

імплементації європейських норм; 3) функціональна складова не є 

характерною для міжнародного рівня. 

Розділ 3 «Удосконалення правового регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури в Україні» містить 2 підрозділи, в яких 

розглянуто проблеми правового регулювання робочого часу працівників 

прокуратури та шляхи їх вирішення, а також шляхи запозичення в Україну 

позитивного досвіду країн ЄС щодо правового регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури. 

У підрозділі 3.1 «Проблеми правового регулювання робочого часу 

працівників прокуратури та шляхи їх вирішення» зауважено, що однією із 

проблем правового регулювання часу роботи працівників прокуратури є 

застарілість норм чинного трудового законодавства та законодавства у сфері 

діяльності прокуратури, що регулює особливості робочого часу працівників 

прокуратури. Для усунення розбіжностей у правовому регулюванні часу 

роботи працівників прокуратури необхідно, щоб норми Кодексу законів про 

працю відповідали сучасним вимогам, які висуваються до таких 

кодифікованих нормативно-правових актів. Крім того, положення даного 

нормативно-правового акта повинні сприяти реалізації трудового 

потенціалу роботодавця та працівника впродовж робочого часу, а також 

гарантувати дотримання основних прав та свобод при виконанні службових 

обов’язків. 

Напрямами вирішення такої проблеми правового регулювання робочого 

часу працівників прокуратури є: 1) прийняття нового Трудового кодексу 

України, який би регламентував поняття робочого часу, а також особливості 

встановлення робочого часу окремих категорій працівників, зокрема 

працівників прокуратури; 2) внесення змін до чинного Закону України «Про 

прокуратуру» щодо регламентування робочого часу працівників прокуратури, 

зокрема шляхом встановлення у розділі соціального та матеріально-

побутового забезпечення прокурорів та інших працівників органів 

прокуратури статті «Робочий час працівників прокуратури», в якій визначити 

сутність поняття «робочий час». 

Наступним проблемним питанням правового регулювання робочого 

часу працівників прокуратури є неналежний стан правового регулювання 

часу роботи працівників прокуратури. Для вирішення даної проблеми 

доцільно: 1) упорядкувати нормативно-правові акти у сфері 

регламентування робочого часу працівників органів прокуратури за рахунок 

здійснення комплексу заходів, направлених на покращення та 

вдосконалення норм права, що регулюють робочий час працівників 

прокуратури. Зокрема правове регулювання часу роботи працівників 
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прокуратури має здійснюватися у такій послідовності: Конституцією 

України, Законом України «Про прокуратуру», іншими підзаконними 

нормативно-правовими актами, наприклад, Положенням про організацію та 

встановлення робочого часу працівників органів прокуратури. 

Систематизацію нормативно-правових актів, що регулюють час роботи 

працівників прокуратури, має бути проведено саме на рівні закону а не на 

локальному рівні, який включає правила, регламенти тощо; 2) прийняти 

Положення про організацію та встановлення робочого часу працівників 

органів прокуратури, в якому закріпити загальні норми щодо робочого часу 

працівників прокуратури, його видів. 

У підрозділі 3.2 «Досвід країн ЄС щодо правового регулювання робочого 

часу працівників органів прокуратури: напрями запозичення в Україну» 

вказано, що за результатами розгляду особливостей правового регулювання 

робочого часу працівників прокуратури в Словенії виокремлено наступні 

напрями запозичення досвіду цієї європейської країни. По-перше, це 

імплементація до Закону України «Про прокуратуру» положення про те, що 

чергування працівників органів прокуратури є їх робочим часом. Чинне 

законодавство про організацію діяльності працівників прокуратури надає 

чергуванню значення особливого виду періоду часу, який не є робочим, 

оскільки передбачає тільки обов’язок працівників прокуратури знаходитися 

на визначеному керівником органу прокуратури робочому місці з метою 

вирішення невідкладних питань, не пов’язаних з службово-трудовими 

обов’язками цих працюючих, а також отримання певних відомостей. Він 

компенсується тільки наданням визначеного часу відпочинку.  

По-друге, перспективні зміни до законодавства повинні стосуватися 

закріплення в Законі України «Про прокуратуру» чіткого переліку випадків 

щодо залучення працівників прокуратури до роботи в понаднормовий час, а 

також його граничної тривалості. Закон України «Про прокуратуру» 

повинен передбачати точний, чіткий й вичерпний перелік підстав, 

відповідно до яких працівники прокуратури можуть виконувати свої 

службово-трудові обов’язки понад встановлену тривалість робочого часу. У 

цьому випадку застосування загальних положень Кодексу законів про 

працю України є недоцільним та фактично нівелює особливості 

понаднормового робочого часу працівників органів прокуратури. Тому 

зазначений профільний закон повинен усунути ці суттєві недоліки. 

Законодавчий припис безпосередньо у Законі України «Про прокуратуру» 

свідчитиме про заборону використання працівників органів прокуратури для 

здійснення ними службово-трудових завдань поза межами тривалості 

робочого часу, яка вважається згідно закону понаднормовою. Це 

слугуватиме інструментом для упорядкування та належної організації 

робочого часу таких працівників. 

Визначено, що з огляду на досвід Австрії у досліджуваній сфері 

важливим напрямом запозичення є законодавче закріплення порядку 

чергувань працівників органів прокуратури. Він може бути врегульований як у 
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Законі України «Про прокуратуру», так і в спеціальному підзаконному акті. 

Його структурними елементами обов’язково повинні бути наступні: місце 

проведення чергування; мінімальна кількість працівників прокуратури, яка 

повинна брати участь у чергуванні; рівнопропорційне залучення працівників 

органів прокуратури до чергування; права цих працівників на зміну 

встановленого порядку та оскарження відповідного рішення керівника; облік 

часу чергування таких осіб. Це сприятиме повному нормативному 

відображенню зазначених аспектів часу чергування працівників органів 

прокуратури, а також гарантуватиме захист їх службово-трудових 

правомочностей, якими вони також володіють і під час виконання робочих 

завдань протягом часу чергування. В аналізованому випадку 

забезпечуватиметься й ефективність використання часу чергування як самими 

працівниками прокуратури, так і їх керівниками. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено нове теоретичне вирішення наукового 

завдання – виявлення особливостей правового регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури в Україні та країнах ЄС. На підставі 

проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій та 

рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. 

1. Робочий час працівників органів прокуратури – це законодавчо 

регламентований проміжок календарного часу, впродовж якого працівник 

відповідного органу прокуратури зобов’язаний у межах своїх повноважень 

виконувати службово-трудову функцію на користь людини й громадянина, а 

також держави загалом. 

Ознаками робочого часу працівників органів прокуратури є такі: 

1) внутрішня урегульованість, яка здійснюється безпосередньо Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку згідно з чинним законодавством України; 

2) надурочність – залучення працівників органів прокуратури до роботи у 

передбачених законодавством випадках у надурочний час; 3) відсутність 

гнучкого режиму робочого часу – неможливість встановлення неповного та 

скороченого робочого часу для працівників органів прокуратури. Окремою 

характерною рисою останньої ознаки робочого часу працівників органів 

прокуратури є здійснення чергування оперативними працівниками. Специфіка 

таких чергувань полягає в оперативному вирішення різного роду питань, що 

можуть виникати впродовж доби, у вихідні та святкові дні. 

2. Наведено наступну етапізацію становлення та розвитку правового 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури на території 

України: 1) етап становлення (1918–1922 рр.) – КЗпП 1918 року на практиці 

носив суто декларативний характер, що спостерігалося в реальних 

недотриманнях гранично встановлених норм робочого часу для усіх категорій 

працівників, зокрема й для працівників органів прокуратури; 2) радянський 

етап (1922–1941 рр.) – Кодекси законів про працю РСФРР та УСРР 1922 року 
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встановлювали основні, найбільш важливі та загальні положення у сфері 

охорони праці співробітників органів прокуратури, у тому числі визначали та 

деталізували режим їхнього робочого часу; 3) воєнний етап (1941–1945 рр.) – 

державою були здійснені заходи, спрямовані на залучення до праці в 

обов’язковому порядку всіх працездатних громадян і підвищення тривалості їх 

робочого часу, що відіграло важливу роль у зміцненні військової сили СРСР; 

4) етап перебудови прокурорської системи (1945–1991 рр.) – були створені 

сприятливі умови для працівників органів прокуратури у контексті правової 

регламентації їх робочого часу; 5) новітній етап (1991 – теперішній час) –

законодавство незалежної України хоч і зазнало позитивних змін, проте й 

наразі потребує більш взаємоузгодженого та комплексного вдосконалення. 

3. Особливостями сучасного стану правового регулювання робочого 

часу працівників органів прокуратури є наступні: правове регулювання 

робочого часу працівників прокуратури здійснюється на рівні внутрішніх 

правовідносин в середині самого органу прокуратури; основу правового 

регулювання часу роботи працівників прокуратури складають загальновизнані 

нормативно-правові акти; більшість нормативно-правових актів у сфері 

регулювання робочого часу працівників прокуратури носять локальний 

характер, тобто не закріплюються на вищому рівні; робочий час працівників 

прокуратури може перевищувати встановлену норму тривалості робочого 

часу; в порядку, встановленому законом, для працівників прокуратури 

регламентується неповний робочий час; встановлення чергувань слідчих, 

помічників прокурорів, прокурорів у неробочий час для вирішення нагальних 

завдань тощо; встановлення контрольних функцій для керівників щодо 

присутності працівників прокуратури на робочому місці; поширеність 

практики серед працівників прокуратури щодо ненормованого робочого часу; 

заборона на здійснення громадських обов’язків та проведення заходів із 

вирішення кола громадських питань для працівників прокуратури; специфіка 

здійснення обліку робочого часу працівників прокуратури, який проводиться 

щомісячно; необхідність більш чіткої правової регламентації робочого часу 

працівників прокуратури із викладом всіх основних положень, що стосуються 

норми тривалості робочого часу, визначення самого поняття робочого часу 

тощо. 

4. Специфічними особливостями міжнародних нормативно-правових 

актів про працю, які врегульовують питання робочого часу працівників, як 

групи джерел права Європейського Союзу про робочий час працівників 

органів прокуратури є такі: 1) ними встановлено можливість визначення 

тривалості робочого часу працівників органів прокуратури як тривалістю 

сорок годин на тиждень, так і тривалістю сорок вісім годин на тиждень; 

2) правила міжнародного договору або міжнародної угоди є пріоритетними у 

врегулюванні питання робочого часу працівників прокуратури, а тому 

керівники органів прокуратури при розробці правил внутрішнього розпорядку 

можуть керуватись конвенціями МОП, а не законодавством про працю 

України; 3) службова діяльність в органах прокуратури переважно віднесена 
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до офісної роботи, тому на неї поширюються правила, притаманні такому виду 

діяльності; 4) питання робочого часу працівників прокуратури можуть 

характеризуватись, у тому числі, й ширшим колом особливостей, зокрема тим, 

що у даній сфері не практикується режим неповного робочого часу. 

5. Правовий механізм імплементації європейських норм про робочий час 

працівників органів прокуратури у національне трудове право України є 

наступним: 

1) внутрішній рівень: 

а) правова складова – національне трудове право України, а саме 

нормативно-правові акти, які врегульовують робочий час працівників органів 

прокуратури: Конституція України, Закон України «Про прокуратуру» від 

14.10.2014 № 1697-VII, Кодекс законів про працю України, підзаконні 

нормативно-правові акти Генеральної прокуратури України та рішення 

місцевих прокуратур тощо; 

б) організаційна складова – органи, що здійснюють імплементацію 

європейських норм про робочий час працівників органів прокуратури, 

найбільш значними з яких є Верховна Рада України та Генеральна 

прокуратура України; 

в) функціональна складова – широкий комплекс елементів, що включає 

тлумачення, практику застосування, забезпечення дотримання і виконання 

норм національного трудового права України тощо; 

2) міжнародний рівень: 

а) правова складова – європейські норми про робочий час працівників 

органів прокуратури: міжнародні нормативно-правові акти, які врегульовують 

організацію та діяльність органів прокуратури (керівні принципи ООН, що 

стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування, прийняті на 

Восьмому конгресі ООН у 1990 році, Стандарти професійної відповідальності 

та виклади основних обов’язків і прав прокурорів, ухвалені Міжнародною 

асоціацією прокурорів у 1999 році); міжнародні нормативно-правові акти про 

працю, які врегульовують питання робочого часу працівників (Конвенція про 

обмеження тривалості робочого часу на промислових підприємствах до 

восьми годин на день та сорока восьми годин на тиждень від 29.10.1919 № 1, 

Конвенція про регулювання робочого часу в торгівлі та установах від 

28.06.1930 № 30, Конвенція про скорочення робочого часу до сорока годин на 

тиждень від 22.06.1935 № 47, Рекомендація щодо рівних можливостей та 

рівного ставлення до працівників чоловіків і жінок: працівники із сімейними 

обов’язками від 23.06.1981 № 165, Рекомендація про роботу на умовах 

неповного робочого часу від 24.06.1994 № 182, Директива 2003/88 ЄС «Про 

деякі аспекти організації робочого часу від 04.11.2003 року тощо); внутрішні 

законодавчі акти про прокуратуру держав-членів Європейського Союзу 

(наприклад, Указ Ради міністрів Французької Республіки «Про організацію та 

скорочення робочого часу на державній службі і в судовій системі» від 

25 серпня 2000 року № 2000-815, Закон Польщі «Про прокуратуру» від 
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28 січня 2016 року, Закон Литовської Республіки «Про прокуратуру» від 

13.10.1994 № I-599 тощо); 

б) організаційна складова – міжнародні організації, які створені на 

підставі міждержавних угод (Європейський Союз, Міжнародна організація 

праці та ін.). 

6. Виділено наступні напрями вирішення проблем правового 

регулювання робочого часу працівників прокуратури: внесення змін до 

чинного Закону України «Про прокуратуру» щодо регламентування робочого 

часу працівників прокуратури; внесення змін до чинного Кодексу законів про 

працю, які передбачають визначення поняття, видів, особливостей робочого 

часу; закріплення на рівні діяльності органів прокуратури особливостей 

правового регулювання робочого часу працівників прокуратури в системі 

органів прокуратури України; впорядкування нормативно-правових актів у 

сфері регламентування робочого часу працівників органів прокуратури; 

прийняття Положення про організацію та встановлення робочого часу 

працівників органів прокуратури, в якому закріпити загальні норми щодо 

робочого часу працівників прокуратури та його видів; прийняття єдиного 

системного нормативно-правового акта, який би врегулював особливості 

робочого часу працівників органів прокуратури; визначення поняття 

ненормованого робочого часу для працівників органів прокуратури шляхом 

закріплення в Законі України «Про прокуратуру» особливостей встановлення 

ненормованого робочого часу для працівників органів прокуратури; внесення 

зміни до Закону України «Про прокуратуру» щодо ненормованого часу роботи 

як особливого виду робочого часу працівників органів прокуратури; розкриття 

сутності поняття неповного робочого дня та неповного робочого тижня, в тому 

числі для працівників прокуратури; регламентування порядку та особливостей 

встановлення неповного робочого дня та неповного робочого тижня 

працівників органів прокуратури; встановлення організаційно-правового 

механізму здійснення контролю за присутністю працівників прокуратури на 

відведених робочих місцях протягом робочого дня на основі прийняття 

Положення про особливості здійснення контролю за робочою діяльністю 

працівників прокуратури у системі органів прокуратури; прийняття 

нормативно-правового акта, який би врегулював порядок обліку робочого часу 

працівників органів прокуратури, зокрема Положення про організацію обліку 

робочого часу працівників органів прокуратури, в якому визначити загальні 

положення, поняття обліку робочого часу, засоби обліку часу роботи, ведення 

табеля обліку часу роботи, порядок складання графіків роботи (змінності), 

прикінцеві положення тощо; вивчення наукових розробок вчених-науковців 

щодо прийняття нового Трудового кодексу України та особливостей правової 

регламентації робочого часу на зразок європейських стандартів; прийняття 

нового Трудового кодексу України, який би регламентував поняття робочого 

часу, а також особливості встановлення робочого часу окремих категорій 

працівників, зокрема працівників прокуратури. 
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7. Запропоновано наступні шляхи запозичення позитивного досвіду 

країн ЄС щодо правового регулювання робочого часу працівників органів 

прокуратури: закріплення на рівні Закону України «Про прокуратуру» 

основних положень про робочий час працівників органів прокуратури; 

запровадження на нормативному рівні нестандартних режимів робочого часу 

працівників прокуратури; внесення системних змін до профільного 

законодавчого акта про прокуратуру; законодавче визначення й закріплення 

стандартів і видів робочого часу працівників прокуратури у розумному 

поєднанні з нестандартними його режимами; імплементація до Закону України 

«Про прокуратуру» положення про те, що чергування працівників органів 

прокуратури є їх робочим часом; закріплення в Законі України «Про 

прокуратуру» чіткого переліку випадків щодо залучення працівників 

прокуратури до роботи в понаднормовий час, а також його граничної 

тривалості; нормативне встановлення комплексу правових засад організації 

робочого часу працівників органів прокуратури; юридичне вираження часу 

чергування як робочого часу працівників органів прокуратури. 
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работников органов прокуратуры в Украине и странах ЕС. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 

обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию правового 

регулирования рабочего времени работников органов прокуратуры в Украине 

и странах ЕС. В работе раскрыты понятие и признаки рабочего времени 

работников органов прокуратуры. Выяснена специфика генезиса правового 

регулирования рабочего времени работников органов прокуратуры. 

Охарактеризовано современное состояние правового регулирования рабочего 

времени работников органов прокуратуры. 

Специфическими особенностями международных нормативно-

правовых актов о труде, регулирующих вопросы рабочего времени 

работников, как группы источников права Европейского Союза о рабочем 

времени работников органов прокуратуры являются следующие: 1) ими 

установлена возможность определения продолжительности рабочего времени 

работников органов прокуратуры как продолжительностью сорок часов в 

неделю, так и продолжительностью сорок восемь часов в неделю; 2) правила 

международного договора или международного соглашения являются 

приоритетными в урегулировании вопроса рабочего времени работников 

прокуратуры, поэтому руководители органов прокуратуры при разработке 

правил внутреннего распорядка могут руководствоваться конвенциями МОТ, а 

не законодательством о труде Украины; 3) служебная деятельность в органах 

прокуратуры отнесена к конторской работе, поэтому на нее распространяются 

правила, присущие такому виду деятельности; 4) вопросы рабочего времени 

работников прокуратуры могут характеризоваться, в том числе, и широким 

кругом других особенностей, в частности тем, что в данной сфере не 

практикуется режим неполного рабочего времени. 

Проанализированы виды источников права Европейского Союза о 

рабочем времени работников органов прокуратуры. Рассмотрен правовой 

механизм имплементации европейских норм о рабочем времени работников 

органов прокуратуры в национальное трудовое право Украины. 

Аргументировано, что соотношение украинского и польского 

законодательства о прокуратуре в контексте регулирования рабочего времени 

работников органов прокуратуры является следующим: 1) в целом правовое 

регулирование рабочего времени работников органов прокуратуры в Польше и 

Украине вполне сопоставимы, ведь в обоих государствах отсутствуют 

специальные нормативно-правовые акты, которые регулируют данный вопрос; 

2) правовое регулирование рабочего времени работников органов прокуратуры 
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в Польше несколько совершеннее, учитывая установление в законодательстве 

о прокуратуре положения об отсутствии четких его рамок, в течение которых 

работник органов прокуратуры, наделенный государственно-властными 

полномочиями, выполняет возложенные на него обязанности; 3) польское 

законодательство о труде несколько совершеннее отечественного, поскольку 

наряду с аналогичной продолжительностью рабочего дня и недели в Польше 

предусмотрена возможность продолжения ежедневного рабочего времени, 

если это необходимо для выполнения поставленных служебных задач. 

Сформулированы проблемы правового регулирования рабочего времени 

работников прокуратуры и предоставлены предложения по их 

законодательному решению. Выделены направления заимствования в Украине 

положительного опыта стран ЕС относительно правового регулирования 

рабочего времени работников органов прокуратуры. 

Ключевые слова: правовое регулирование, рабочее время, работник, 

прокурор, органы прокуратуры, работа, работодатель, страны ЕС. 

 

ANNOTATION 

 

Avramenko O.I. Legal regulation of working time of prosecutors’ staff in 

Ukraine and EU countries. – 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, 2018. 

The dissertation is devoted to the comprehensive study of the legal regulation 

of working time of prosecutors’ staff in Ukraine and EU countries. The concept and 

signs of working time of employees of the prosecutor’s office are revealed in the 

work. The specifics of the genesis of legal regulation of working time of employees 

of the prosecutor’s office are found. The current state of legal regulation of working 

hours of employees of the prosecutor’s offices is described. 

The author analyzes the types of sources of law of the European Union about 

the working hours of employees of the prosecutor’s office. The legal mechanism of 

implementation of European norms on working time of employees of the 

prosecutor’s offices in the national labour law of Ukraine is considered. 

Problems of legal regulation of working time of the prosecutor’s office are 

formulated and legislative proposals on their solution are provided. The directions of 

borrowing in Ukraine of positive experience of EU countries regarding the legal 

regulation of working hours of employees of the prosecutor’s offices are 

highlighted. 

Key words: legal regulation, working time, employee, prosecutor, 

prosecutor’s office, labour, employer, EU countries. 
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