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Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

правового регулювання режиму робочого часу в Україні. У роботі 

з’ясовано сутність та ознаки режиму робочого часу. Охарактеризовано 

особливості видів режиму робочого часу. 

Обґрунтовано, що робочий час – це календарний проміжок часу, 

який визначено нормативно-правовими актами у сфері трудового 

законодавства, актами локально-правового регулювання, а також 

безпосередньо окреслено та диференційовано в трудовому договорі, 

протягом якого працівник зобов’язаний виконувати покладені на нього 

трудові обов’язки у визначеному робочому місці або в іншому місці, що 

обумовлено трудовим договором. 

Встановлено, що режим робочого часу передбачає розподіл норми 

робочого часу протягом конкретного календарного періоду з метою 

забезпечення найбільш повної діяльності підприємства чи організації. З 

огляду на це варто зазначити, що на рівні законодавства визначаються 

лише загальні норми для запровадження режимів робочого часу на 

підприємстві, їх подальша конкретизація відбувається на локальному рівні. 

Робочий день як складовий елемент режиму робочого часу враховується в 

режимах загального та спеціального характеру для відповідного 
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регулювання робочого часу працівників, які виконують трудову функцію 

на підприємстві. 

У контексті аналізу спеціальних режимів робочого часу 

аргументовано, що на працівників з ненормованим робочим днем 

поширюється встановлений на підприємстві чи в установі режим робочого 

часу, у зв’язку з цим роботодавець не має права систематично залучати 

працівників, які працюють згідно з особливостями цього режиму, до 

роботи понад встановлену тривалість робочого часу. Незважаючи на це, 

обов’язки працівника як суб’єкта трудових правовідносин мають бути 

задекларовані в трудовому договорі чи інших актах локального 

регулювання таким чином, щоб була передбачена можливість виконувати 

трудові завдання в межах нормального робочого часу. Тобто  

ненормований робочий день може бути запроваджений на підприємствах 

різного масштабу та форми власності і здійснюватися в межах законодавчо 

встановлених норм юридичного характеру з відповідними правовими 

гарантіями. 

Зазначено, що Кодекс законів про працю України в частині 

правового регулювання режиму робочого часу характеризується тим, що в 

його положеннях закріплені особливості режиму робочого часу із 

врахуванням недопущення зловживань у положеннях локальних 

нормативно-правових актів. Основне джерело нормативно-правового 

регулювання трудової діяльності в цілому та режиму робочого часу 

зокрема регламентує обмеження щодо максимальної тривалості робочого 

часу в певному календарному проміжку, наприклад, протягом дня чи 

тижня. Також цей акт правового регулювання режиму робочого часу 

встановлює гарантії забезпечення дотримання прав і свобод працівників 

при встановленні того чи іншого режиму робочого часу. 

Досліджено специфіку п’ятиденного та шестиденного робочого 

тижня. Проаналізовано значення сумованого обліку робочого часу. 
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Підкреслено, що застосування п’ятиденного робочого тижня 

відбувається за узгодженням з роботодавцем у поєднанні із схваленням 

профспілкового органу та із врахуванням точки зору працівників, що дає 

змогу забезпечити максимальну ефективність виконання завдань, 

поставлених перед підприємством, установою, організацією. В 

положеннях трудового законодавства передбачається структурний порядок 

застосування в межах підприємства режимів робочого часу з рядом 

гарантій у процесі виконання працівником трудових обов’язків. 

П’ятиденний робочий тиждень визначається як загальний режим робочого 

часу, а отже, тижнева норма робочого часу реалізується в рамках кожного 

календарного тижня з повною кількістю робочих днів. 

Шестиденний робочий тиждень є необхідною умовою для 

ефективного функціонування певного підприємства, установи або 

організації,  він забезпечує максимальне залучення працівників до 

виконання ними своєї трудової діяльності. З наведеного можна 

констатувати, що шестиденний робочий тиждень передбачає значно 

коротший термін робочого дня, а отже, збільшує тривалість щоденного 

відпочинку для працівників. Оскільки робочий час є взаємозалежним з 

часом відпочинку, то можна прослідкувати поступове збільшення 

щоденного відпочинку, яке відбувається за рахунок скорочення щоденної 

тривалості виконання трудової діяльності. 

Підкреслено, що сумований режим робочого часу являє собою 

специфічну організацію робочого часу, яка дозволяє раціонально 

використовувати кожну робочу годину, забезпечуючи при цьому 

дотримання прав, свобод і законних інтересів як працівників, так і 

роботодавців, а також ефективно задовольняти їх потреби. 

Сумований облік робочого часу передбачає урахування останнього 

фактично за рахунок середньої тривалості даного часу протягом 

встановленого календарного проміжку – дня, тижня місяця тощо. 
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Сумований облік робочого часу застосовується при ненормованому 

режимі робочого часу, згідно з яким неможливо встановити чи 

передбачити певну тривалість конкретного робочого дня. 

Вказано на те, що стосовно працівників, трудова діяльність яких 

пов’язана з обслуговуванням, виконанням певних невідкладних робіт, 

використовується саме даний облік робочого часу, оскільки характер їх 

роботи є непередбачуваним та таким, що дає можливості визначити його 

конкретною добовою чи тижневою нормою робочого часу. 

Встановлення сумованого обліку робочого часу за погодженням з 

органом, який зобов’язаний представляти інтереси працівників, – 

необхідна умова недопущення зловживань з боку роботодавця і 

безпідставного залучення до понаднормової роботи працівників.  

Виокремлено особливості ненормованого робочого дня та 

перервного робочого часу. З’ясовано зміст гнучкого графіка роботи і 

вахтового методу організації роботи. 

Підсумовано, що ненормований робочий день – це особливий режим 

робочого часу та, водночас, відхилення від нормальної тривалості 

робочого часу, який встановлюється для певних категорій працівників у 

разі неможливості нормування часу трудового процесу у випадках, коли 

праця за характером виконуваних функцій не може бути обмеженою 

нормальною тривалістю робочого дня, не піддається точному обліку 

внаслідок режиму роботи, а також у разі, якщо робочий час у зв’язку з 

особливостями організації праці розподіляється працівниками на свій 

розсуд та визначається тривалістю робочого часу або колом обов’язків чи 

обсягом виконаних робіт.  

Встановлено, що гнучкий графік роботи приносить взаємні вигоди як 

роботодавцеві, так і працівникові. Працівник отримує можливість 

самостійно регулювати час початку, закінчення та загальну тривалість 

робочого дня. Роботодавець же має у своєму розпорядженні мотивованих 
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та неперевантажених працівників, з яких, зрештою, не знімається 

обов’язок щодо виконання своєї трудової функції у повному обсязі. 

Констатовано, що вахтовий метод організації роботи суттєво відрізняється 

від гнучкого графіка уже в міру того, що його регулювання здійснюється 

законодавством, прийнятим ще за радянських часів. Тобто це не 

прогресивний спосіб вирішення проблем традиційної моделі організації 

робочого часу працівників, а, навпаки, доволі застарілий, який потребує 

змін в умовах оновлення трудового законодавства в Україні. 

Ключові слова: правове регулювання, робочий час, працівник, 

режим робочого часу, час відпочинку, гнучкий графік роботи, вахтовий 

метод організації роботи. 

 

ANNOTATION 

Malyshevska Z.Ya. Legal regulation of working time in Ukraine. – 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. (081 – Law) – Volodymyr 

Dahl East Ukrainian National University – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 

2019. 

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the 

legal regulation of the working time regime in Ukraine. In this paper the essence 

and features of the working time regime are explained. The features of the types 

of working time regime are characterized. 

It is substantiated that working time is a calendar period of time defined 

by regulatory acts in the field of labor legislation, acts of local-legal regulation, 

as well as directly outlined and differentiated in an employment contract, during 

which an employee is obliged to perform the duties entrusted to him 
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employment in a particular workplace or in another that is stipulated by an 

employment contract. 

It is established that the working time regime involves the distribution of 

the standard of working time for a specific calendar period for the fullest activity 

of the enterprise or organization. In view of this, it should be noted that at the 

level of legislation only the general rules for the introduction of working time 

regimes in the enterprise are determined, and in the future, regulation takes 

place at the local level. The working day, as an integral part of the working time 

regime, is taken into account in general and special regimes for the appropriate 

regulation of working time of employees for the performance of an employment 

function at the enterprise. 

In the context of the analysis of special working hours regimes, it has 

been argued that workers with an unplanned working day are subject to a fixed 

working time in an enterprise or institution, in this regard, the employer has no 

right to engage employees systematically, who work in accordance with the 

peculiarities of this mode to work over the established length of working time. 

Nevertheless, the duties of the employee as a subject of labor relations must be 

declared in the employment contract or other acts of local regulation in such a 

way that it was possible to carry out labor tasks within the normal working 

hours. That is, an irregular working day can be put into operation at enterprises 

of different sizes and forms of ownership and carried out within the limits of 

legally established norms of a legal nature with corresponding legal guarantees. 

It is noted that the Code of Labor Laws of Ukraine within the framework 

of legal regulation of the working time regime is characterized by the fact that 

its provisions fix the peculiarities of the working time regime, taking into 

account the prevention of abuses in the provisions of local legal acts. The main 

source of normative legal regulation of labor activity in general and the working 

hours regime in particular regulates restrictions on the maximum duration of 

working time in a certain calendar interval, for example during the day or week. 
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Also, this act of legal regulation of the working time regime establishes 

guarantees to ensure the observance of the rights and freedoms of workers in the 

establishment of a particular mode of working time. 

The specifics of the five-day and six-day working weeks have been 

investigated. The value of summed accounting of working time is analyzed. 

It is emphasized that the use of a five-day working week takes place in 

agreement with the employer in conjunction with the approval of the trade union 

body and taking into account the point of view of the employees, which enables 

to ensure the maximum efficiency of the tasks performed by the enterprise, 

institution and organization. The provisions of labor legislation provides for a 

structural procedure for the use within the enterprise of working time regimes 

with a number of guarantees in the process of the employee performing labor 

duties. A five-day working week is defined as a general mode of working time, 

thus a weekly standard of working time is implemented within each calendar 

week with a full number of working days. 

A six-day working week is a prerequisite for the effective functioning of a 

particular enterprise, institution or organization, and ensures maximum 

involvement of employees in the performance of their work. From the above it 

can be stated that the six-day working week provides for a much shorter 

working day, and therefore increases the duration of daily rest for employees. 

Since working time is interdependent with the time of rest, you can follow a 

gradual increase in daily rest, by reducing the daily duration of work. 

It is emphasized that the summed working time regime is a specific 

organization of working time, which establishes the possibility of rational use of 

each working hour, while ensuring respect for the rights, freedoms and 

legitimate interests of both employees and employers, as well as to effectively 

meet their needs. 

Summarized accounting of working time involves taking into account the 

latter, in fact, due to the average duration of the given time during the 
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established calendar interval - day, week of the month, etc. Combined working 

time accounting is applied to the non-standard working time mode, according to 

which it is impossible to establish or predict a certain length of a particular 

working day. 

It is specified that for employees whose work is related to servicing, the 

implementation of certain urgent work is used precisely this time record of 

work, because the nature of their work is unpredictable and such that it is 

impossible to determine a specific daily or weekly standard of working time. 

Establishing a complicated record of working time in agreement with the 

body, which is obliged to represent the interests of employees is a prerequisite 

for preventing abuse from the employer side and unreasonable involvement in 

overtime work of employees. 

The features of the abnormal working day and the interrupted working 

time are singled out. The content of flexible work schedule and shift method of 

work organization is revealed. 

It is concluded that an irregular working day is a special mode of working 

time and, at the same time, a deviation from normal working hours, which is 

established for certain categories of workers in the event that it is impossible to 

standardize the time of the labor process in cases where labor by the nature of 

the functions performed can not be limited by the normal working hours of the 

worker day, can not be accurately recorded due to the working regime, as well 

as if the working time in connection with the peculiarities of the organization of 

labor distributed by employees at its discretion, and is determined by the length 

of the working time or the range of responsibilities or the volume of work 

performed. 

It is determined that a flexible working schedule brings mutual benefits 

both to the employer and to the employee. An employee is given the opportunity 

to independently adjust the start, end, and the total duration of the working day. 

In turn, for an employer, a flexible schedule means getting motivated and not 
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overloaded workers, from which, in the end, they are not removed from the duty 

to complete their labor function in full. In turn, the shift method of organization 

of work differs significantly from the flexible schedule already, since its 

regulation is carried out by the legislation adopted in Soviet times. That is, it is 

not a progressive way of solving the problems of the traditional model of 

organization of working time of employees, but rather rather outdated, and 

which requires changes in terms of updating labor legislation in Ukraine. 

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

regime, rest time, flexible working schedule, shift method of work organization. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Перехід до ринкової економіки в Україні 

зумовив реформування ринку праці, що мало своїм наслідком зміну 

кількості робочих місць, а також форм трудової діяльності. Конституційно 

закріплене право на працю є важливим напрямом діяльності держави, 

оскільки, забезпечуючи населення зайнятістю, держава створює нормальні 

умови для функціонування усіх сфер економіки, а також надає змогу 

громадянам реалізовувати й інші права. Гарантування права на працю – це 

відкриття кордонів щодо розвитку особистості та реалізації нею своїх 

можливостей, які також регламентуються правовими нормами, зокрема й 

нормами трудового права. 

Актуальність обраної теми пояснюється взятими Україною 

зобов’язаннями щодо приведення національної нормативно-правової бази, 

в тому числі й у сфері праці, в належний стан, що відповідатиме 

європейським стандартам та нормам міжнародного права. Обраний курс на 

євроінтеграцію зумовив прискорення процесу розробки нового 

кодифікованого нормативно-правового акта, який чітко і повно 

регламентуватиме трудоправові відносини, учасниками яких виступають 

працівники, роботодавці, а також держава.  

В умовах реформування трудового законодавства постає питання 

про підвищення ефективності використання режиму робочого часу в його 

різних проявах. Режим робочого часу є однією з важливих складових 

регламентації трудової діяльності працівників. Він виступає особливою 

складовою в рамках трудового права та охоплює доволі велике коло 

трудових відносин, а тому існує потреба у його класифікації. Слід 

відмітити, що класифікація дозволить оцінити всю багатогранність і 

широту режимів робочого часу та надасть змогу охарактеризувати їх 

правове регулювання. Окрім того, у процесі вивчення будь-якого питання, 
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класифікація надасть можливість виявити найбільш і найменш вдалі 

елементи й різновиди, що потребують сучасного тлумачення чи уточнення, 

позитивні й негативні аспекти досліджуваного процесу. 

Важливість упорядкування режиму робочого часу викликана 

необхідністю приведення його у відповідність із нинішніми тенденціями 

розвитку трудових відносин на теренах нашої країни, що проявляється 

через обов’язок дотримуватися режиму робочого часу, який закріплений та 

в більшій мірі регулюється на локальному рівні із урахуванням специфіки 

діяльності підприємства. Це має сприяти ідентифікації трудових 

правовідносин. Тобто актуальність теми дослідження обумовлена 

виявленням оптимального балансу між робочим часом і часом відпочинку 

через режим робочого часу. 

Отже, регулювання та запровадження режиму робочого часу 

розглядається як важлива характеристика соціально-трудових відносин і 

впливає на стан зайнятості населення та на зміни, які відбуваються на 

ринку праці. Іншими словами, завдяки раціональному використанню 

робочого часу та встановленню його режиму, виходячи із особливостей 

праці на підприємстві чи в організації, можливо досягти зростання 

продуктивності праці. Питання про підвищення ефективності суспільного 

виробництва пов’язане з розробкою відповідних шляхів правових та 

моральних форм регулювання трудових відносин.  

Проблематику режиму робочого часу, а також його складових частин 

досліджували такі видатні науковці в галузі трудового права: В.М. Андріїв, 

В.А. Багрій, С.Я. Вавженчук, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, 

С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, О.О. Гаврилова, Н.Д. Гетьманцева, 

Л.П. Грузінова, О.А. Губська, Ю.М. Гришина, Ю.П. Дмитренко, 

Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, Р.І. Коваленко, В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, 

О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, Н.О. Мельничук, М.О. Міщука О.В. Москаленко, 

О.М. Обушенко, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, 
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О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус та інші. Втім, попри вагомий 

внесок учених, питання встановлення загальновизнаного змісту режиму 

робочого часу, а також єдиної його класифікації і досі залишаються 

остаточно не вирішеними, багато аспектів потребують подальшого 

вивчення та вдосконалення. Актуальність та важливість зазначеної 

проблематики класифікації режиму робочого часу із врахуванням усіх 

структурних елементів набуває комплексного науково-теоретичного 

значення. 

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

Тематика дисертаційного дослідження пов’язана з пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки на період до 2020 року, 

встановленими на підставі Закону України «Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 року та основних положень 

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 03 березня 2016 року. Тема дисертаційного 

дослідження виконана згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри. 

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля відповідно до 

кафедральних тем: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до 

міжнародних стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного 

законодавства та імплементації в Україні норм міжнародного та 

європейського права». 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

з’ясування змісту механізму правового регулювання режиму робочого часу 

в Україні. 
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Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, 

насамперед, виконати наступні завдання: 

− надати наукову інтерпретацію поняття режиму робочого часу; 

− з’ясувати класифікацію режиму робочого часу;  

− визначити види правового регулювання режиму робочого часу; 

− проаналізувати особливості п’ятиденного та шестиденного 

робочого тижня; 

− дослідити сумований облік робочого часу; 

− деталізувати ненормований та перервний робочий день; 

− охарактеризувати гнучкий графік роботи та розкрити специфіку 

вахтового методу організації роботи. 

Об’єктом дослідження є робочий час та час відпочинку працівників. 

Предметом дослідження є правове регулювання режиму робочого 

часу в Україні. 

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 (метод класифікації, індукції та 

дедукції) застосовувався при наданні загальноправової характеристики 

режиму робочого часу (розділ 1). За допомогою логіко-семантичного 

методу визначено понятійно-категоріальний апарат у роботі (чітко 

встановлено авторське розуміння наступних понять: «робочий час», 

«режим робочого часу», «п’ятиденний робочий тиждень», «шестиденний 

робочий тиждень», «сумований облік робочого часу», «ненормований 

робочий час», «перервний робочий час», «гнучкий графік роботи», 

«вахтовий метод організації роботи») (розділи 1-3). Метод систематизації 

та системно-функціональний метод застосовано під час опрацювання 

особливостей, сутності та змісту загального та спеціального режиму 

робочого часу (розділи 2, 3). Системно-структурний метод та метод 
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синтезу використано під час дослідження оцінки сучасного стану 

розвитку відповідного загального та спеціального режиму робочого часу 

(розділи 2, 3), в результаті чого було визначено критичні моменти, а 

також надано рекомендації для вдосконалення правового регулювання 

конкретного режиму робочого часу. Методи узагальнення та 

класифікації надали можливість розробити розподіл режимів робочого 

часу на види (підрозділ 1.2). Формально-догматичний та метод 

моделювання дозволили виявити недоліки правового регулювання у 

досліджуваній сфері та сформулювати конкретні пропозиції щодо його 

вдосконалення (розділи 2, 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 доктрини трудового права дослідити теоретичні та 

практичні основи правового рeгулювaння режиму робочого часу та 

розробити концептуальні шляхи подальшого розвитку даної сфери. За 

результатами дисертаційного дослідження сформульовано авторські 

основні положення, що виносяться на захист і містять елементи наукової 

новизни. Основними з них є такі: 

вперше:  

− сформульовано наукове поняття такого виду спеціального 

режиму робочого часу як «перервний робочий час», під яким слід розуміти 

особливий режим робочого часу, який встановлюється для певних 

категорій працівників на роботах з особливими умовами і характером 

праці у разі неможливості нормування часу трудового процесу, коли праця 

за характером виконуваних функцій не може бути обмеженою нормальною 

тривалістю робочого дня, у випадках, передбачених колективним 

договором, та полягає у поділі робочого дня на частини з тією умовою, 
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щоб загальна тривалість роботи не перевищувала встановленої тривалості 

робочого дня; 

− обґрунтовано, що під терміном «гнучкий графік роботи» необхідно 

розуміти спеціальний режим робочого часу для окремих працівників на 

окремих підприємствах, в установах чи організаціях із передбаченим 

саморегулюванням тривалості робочого дня за умови забезпечення 

точного обліку відпрацьованого часу та контролю за повним і 

раціональним використанням робочого часу працівником, який 

встановлюється за погодженням між працівником і роботодавцем й 

передбачає визначення часу, коли працівник зобов’язаний перебувати на 

своєму робочому місці, часу, коли працівник має право на свій розсуд 

визначати початок і закінчення роботи, а також час перерви для 

відпочинку і харчування; 

− виведено поняття «п’ятиденний робочий тиждень» – це вид 

режиму робочого часу, встановлений як законодавством, так і локальним 

регулюванням, визначений правилами внутрішнього трудового розпорядку 

або графіками змінності, який складається з п’яти робочих та двох 

вихідних днів з дотриманням встановленої законом тривалості; 

− надано дефініцію поняття «шестиденний робочий тиждень» – це 

визначена законодавством та встановлювана роботодавцем за 

погодженням із профспілковими організаціями тривалість робочого часу в 

межах календарного тижня, що передбачає розподілення тижневої норми 

робочого часу пропорційно на шість днів із визнанням вихідним сьомого 

дня; 

удосконалено:  

– доктринальне тлумачення поняття «ненормований робочий час» – 

це спеціальний (особливий) вид робочого часу, який встановлюється для 

певних категорій працівників нормативно або угодою сторін, за якого на 

працівників поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку 
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підприємства, включаючи встановлений порядок початку і закінчення 

робочого дня, але який допускає можливість у разі потреби виконання 

цими працівниками своїх трудових обов’язків після закінчення робочого 

дня без спеціального документального оформлення, якщо облік робочого 

часу, виходячи із особливостей трудових обов’язків, є неможливим, та за 

який працівникам надається щорічна додаткова трудова відпустка чи/і має 

встановлюватись у майбутньому підвищений розмір оплати праці; 

– характеристику особливостей правового регулювання 

ненормованого робочого дня, визначених у Рекомендаціях щодо порядку 

надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної відпустки за 

особливий характер праці, затверджених наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України від 10 жовтня 1997 року № 7, у Законі 

України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР та в постановах 

Пленуму Верховного Суду України, які полягають у наступному: 1) 

ненормований робочий день встановлюється для певної категорії 

працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу; 2) 

роботу понад нормальну тривалість робочого часу не можна 

ототожнювати із надурочною роботою; 3) міра праці, яку варто виконати в 

режимі ненормованого робочого часу, може визначатись тривалістю 

робочого часу або колом обов’язків чи обсягом виконаних робіт; 

4) ненормований робочий день не може застосовуватись до працівників, 

зайнятих на роботі з неповним робочим днем, але може застосовуватись до 

працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня; 5) 

відмова без поважних причин від виконання своїх трудових обов’язків у 

режимі ненормованого робочого дня із посиланням на те, що робочий час 

уже закінчився, за своєю сутністю є порушенням трудової дисципліни; 

– деталізацію сутності вахтового методу організації роботи згідно із 

постановою «Про затвердження Основних положень про вахтовий метод 

організації робіт» від 31.12.1987 № 794/33-82, що характеризується 
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наступними особливостями: 1) трудові ресурси використовуються поза 

місцем їх постійного проживання при значній відстані виробничого 

об’єкта від місця знаходження підприємства, установи, організації; 2) 

щоденне повернення працівників до місця постійного проживання 

неможливе і не є доцільним; 3) робота виконується ритмічно, безперервно, 

комплексно та організовується при підсумованому обліку робочого часу, а 

роботодавець веде облік робочого часу й відпочинку кожного працівника; 

4) тривалість вахти не може перевищувати 1 місяць, а тривалість робочого 

дня не повинна перевищувати 12 годин; 5) до вахтового методу організації 

роботи можуть бути залучені лише окремі категорії осіб; 6) роботодавець 

забезпечує працівників усім необхідним, у тому числі транспортуванням та 

харчуванням; 7) для міжвахтового відпочинку працівники повертаються 

додому, а період відпочинку накопичується із огляду на невикористані 

щотижневі вихідні; 8) вахтовий метод організації роботи не є 

відрядженням; 

– аргументацію, що сутність вахтового методу організації роботи 

полягає в наступному: 1) трудові ресурси використовуються поза місцем їх 

постійного проживання; 2) щоденне повернення працівників до місця 

постійного проживання неможливе; 3) робота організовується при 

підсумованому обліку робочого часу; 4) для міжвахтового відпочинку 

працівники повертаються додому; 

дістали подальшого розвитку:  

− характеристика особливостей сучасного стану правового 

регулювання режиму робочого часу працівників, якими є такі: основні 

ознаки правового регулювання закріплені у Конституції України; режим 

робочого часу визначається на рівні законів, підзаконних та локальних 

актів, що приймаються на основі Конституції України і повинні їй 

відповідати; національне трудове законодавство потребує реформування та 

приведення до певної системи злагоджених норм, що можливе за умови 
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прийняття нового Трудового кодексу, який допоможе вирішити всі 

колізійні питання; праця деяких категорій працівників має свої особливості, 

котрі зумовлені специфікою організації праці в різних галузях економіки, 

тяжкістю та шкідливістю умов праці.  Питання регулювання правового 

характеру здійснюється на рівні галузевих актів; при регулюванні режиму 

робочого часу тривалість праці закріплюється із урахуванням порядку 

розподілу норми робочого часу протягом відповідного календарного 

періоду; на локальному рівні договірне регулювання режиму робочого 

часу є більш поширеним та передбачає можливість пристосування до змін 

у трудовому процесі; режим робочого часу встановлюється на 

підприємствах та в організаціях колективним договором і правилами 

внутрішнього трудового розпорядку; нормативно-правові акти на даному 

етапі розвитку трудового законодавства є застарілими і не дозволяють 

створити повноцінні умови для належного регулювання трудових відносин 

між суб’єктами трудового права в питанні режиму робочого часу; 

− деталізація положення, що ненормований робочий день як 

особливий режим робочого часу та водночас відхилення від нормальної 

тривалості робочого часу, який встановлюється для певних категорій 

працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу у 

випадках, коли праця за характером виконуваних функцій не може бути 

обмеженою нормальною тривалістю робочого дня, не піддається точному 

обліку внаслідок режиму роботи, а також у разі, якщо робочий час у 

зв’язку з особливостями організації праці розподіляється працівниками на 

свій розсуд та визначається тривалістю робочого часу або колом обов’язків 

чи обсягом виконаних робіт; 

− твердження, що гнучкий графік роботи є найбільш прогресивним 

режимом організації робочого часу. Він полягає в узгодженні працівником 

та роботодавцем таких умов праці, за яких буде забезпечуватись 

виконання працівником усіх покладених на нього обов’язків, при цьому в 
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найбільш зручний для працівника режим часу. Тобто, з одного боку, 

працівник самостійно врегульовує свій робочий час, а з іншого – 

забезпечує виконання поставлених перед ним завдань в обумовлений із 

роботодавцем час. Даний режим робочого часу є одним із 

найдосконаліших серед спеціальних та  найбільш вигідним для обох сторін 

трудових правовідносин; 

− аналіз елементів режиму робочого часу, якими є: робочий час; час 

початку та закінчення роботи; час відпочинку; 

− шляхи вдосконалення правового регулювання режиму робочого 

часу в Україні.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

отримані в результаті дослідження висновки і пропозиції можуть бути 

використані: 

а) у науково-дослідній сфері – з метою заповнення прогалин у науці 

трудового права щодо системних знань про теоретико-практичні проблеми 

правового регулювання режиму робочого часу; 

б) у правотворчості – при удосконаленні правового регулювання 

режиму робочого часу; 

в) у правозастосовній діяльності – використання одержаних 

результатів дозволить підвищити рівень ефективності правовідносин у 

сфері регулювання режиму робочого часу працівників; 

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

зроблені в дисертації, можуть бути використані у процесі 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 
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робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної 

літератури. 

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: «Дотримання прав 

людини: сучасний стан правового регулювання та перспективи його 

вдосконалення» (м. Київ, 5 березня 2015 року), «Теорія і практика 

розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10-11 березня 2016 року), 

«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (м. Одеса, 20-21 січня 2017 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, двох статтях – у наукових виданнях інших держав, а 

також у трьох тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 

Структура дисертації складається із вступу, трьох розділів, що 

логічно поєднані у сім підрозділів, висновків і списку використаних 

джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 196 сторінок. 

Список використаних джерел складається із 180 найменувань і займає 19 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. 

РЕЖИМ РОБОЧОГО ЧАСУ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 

 

1.1. Наукова інтерпретація та сутність режиму робочого часу 

 

Важливим є питання дослідження правової природи режиму 

робочого часу, оскільки останній – основна категорія трудового права. 

Дане питання також актуальне у зв’язку з тим, що чинний основний акт 

трудового законодавства – Кодекс законів про працю – не містить жодного 

правового припису щодо тлумачення змісту дефініції поняття «режим 

робочого часу», що є значним недоліком національного законодавства 

України у даній сфері регулювання суспільних правовідносин. Саме тому 

необхідно детально проаналізувати наукові позиції стосовно розуміння  

зазначеного поняття, а також розглянути його правову природу і виділити 

основні характерні риси режиму робочого часу з метою встановлення 

об’єктивної істини, яка неодмінно доповнить існуючий об’єм науково-

теоретичних знань.  

Проблему визначення поняття «режим робочого часу», а також його 

складових частин досліджували видатні науковці в галузі трудового права, 

а саме: О.І. Авраменко [1], І.П. Байрак [2], В.Я. Бурак [3], М.І. Ваврів [4], 

Т.Ю. Витко [5], О.В. Грабчак [6], С.В. Дзюба [7], О.М. Дуюнова [8], 

М.І. Іншин [9], К.О. Кизименко [10], О.В. Лавріненко [11], О.Я. Маланій 

[12], А.С. Метіль [13], О.А. Мірошниченко [14], Р.А. Мусієвський [15], 

О.Т. Панасюк [16], О.Г. Попов [17], І.П. Продіус [18], Ю.О. Саєнко [19], 

Д.М. Ядранський [20] та інші. 
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Не применшуючи значення наукових доробок зазначених вчених, 

вкажемо на необхідність більш детально розглянути категорію «режим 

робочого часу». 

Перш ніж перейти до безпосереднього аналізу категорії «режим 

робочого часу», важливо з’ясувати сутність поняття, яке входить до його 

змісту, а саме «робочий час». Плюралізм думок науковців щодо розуміння 

даного терміна зумовлюється фактичною відсутністю законодавчо-

закріпленого визначення «робочий час». Основний нормативно-правовий 

акт у сфері праці – Кодекс законів про працю України – не надає 

конкретизованого, комплексного тлумачення ні дефініції поняття 

«робочий час», ні дефініції поняття «режим робочого часу». Термін 

«робочий час» знаходить своє нормативно-правове відображення в 

підзаконному нормативно-правовому акті Міністерства транспорту та 

зв’язку України. Відповідно до наказу № 340 від 07.06.2010, яким 

затверджено Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних 

транспортних засобів, робочий час водія – час, протягом якого водій 

зобов’язаний виконувати свої обов’язки, визначені трудовим договором і 

правилами внутрішнього трудового розпорядку [21]. Дане визначення 

стосується робочого часу водіїв, хоча разом із тим не містить жодних 

уточнень, пов’язаних саме із професією водія колісних транспортних 

засобів. Із даної дефініції можна зробити висновок, що головними 

критеріями для визначення певних хронологічних рамок робочого часу є 

наступні:  

1) робочий час є часом, протягом якого працівник виконує свої 

трудові обов’язки;  

2) робочий час пов’язується не із суб’єктивним бажанням 

працівника, а є його обов’язком згідно із взятими на себе трудовими 

функціями;  
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3) робочий час не є певною абстрактною величиною, а визначається 

трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку.  

Із зазначеного взагалі не зрозуміло, чи існують певні граничні рамки 

величини робочого часу та якою є норма тривалості робочого часу; чи 

зараховується до робочого часу час обов’язкової перерви для відпочинку 

та харчування; чи беруться до уваги умови праці та інші важливі моменти, 

пов’язані із робочим часом.  

Разом із тим, автори проекту Трудового кодексу України у частині 1 

статті 129 визначили робочий час як час, протягом якого працівник 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку і умов 

трудового договору повинен виконувати трудові обов’язки [22]. Дана 

дефініція є ідентичною, до наведеної нами вище та яка закріплена у наказі 

№ 340 від 07.06.2010, а отже, характеризується ідентичними сильними та 

слабкими сторонами. 

Тож, законодавча невизначеність, а також розмаїття наукових 

позицій щодо розуміння категорії «робочий час» лише підсилює 

актуальність даного дослідження, створюючи потребу в якісному, 

ґрунтовному та поглибленому теоретико-правовому аналізі цього 

суспільно-правового явища. 

Л.П. Грузінова та В.Г. Короткін надають власне тлумачення 

робочого часу, під яким слід розуміти час, упродовж якого працівник 

здійснює свою трудову діяльність, що встановлюється угодою, договором, 

а також підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядку. 

Підсумовуючи, автори вказують, що робочим часом є період, протягом 

якого працівник здійснює свою роботу у відповідному робочому місці та з 

урахуванням відповідних умов праці [23, с. 3]. Таке розуміння є достатньо 

доцільним, адже автори висвітлюють важливі аспекти, які й визначають 

дане поняття, а саме: робоче місце, встановлені умови трудової діяльності, 

а також наявність трудового договору і трудового розпорядку, які 
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регламентують робочий час. Відповідно, режим робочого часу 

встановлюється у трудовому договорі за домовленістю між працівником та 

роботодавцем. 

М.І. Гордієнко під робочим часом розуміє проміжок часу, тривалість 

та інші ознаки якого чітко визначені законодавством, колективним та 

трудовим договором, протягом якого працівник повинен виконувати свою 

трудову функцію з підпорядкуванням внутрішньому трудовому 

розпорядку підприємства, установи, організації [24, с. 5]. Автор також 

включає у поняття робочого часу не лише безпосередню тривалість 

здійснюваної працівником роботи, а й інші характерні особливості 

трудової діяльності (тривалість перерв у роботі, час простою не з вини 

працівника тощо. Поряд з цим, М.І. Гордієнко чітко вказує на те, що 

робочий час має відповідати внутрішньому трудовому розпорядку 

підприємства, установи, організації. Відповідно, перерви у роботі й інші 

складові робочого часу встановлюються саме внутрішнім трудовим 

розпорядком підприємства, установи, організації.  

На думку Ю.П. Дмитренка, робочий час – це відрізок календарного 

часу, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства, 

колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку і 

графіка роботи повинен перебувати у визначеному йому місці й 

виконувати свої функціональні обов’язки, обумовлені трудовим договором 

[25, с. 268]. Згідно з даним твердженням існує особлива прив’язка 

робочого часу до певного робочого місця. З наведеним ми погодитися не 

можемо, адже існують різноманітні форми трудових правовідносин, 

наприклад дистанційна робота, при якій визначеність місця роботи 

відсутня, або ж надомна робота. Разом із тим, виконання роботи 

дистанційно не знімає обов’язку з працівника працювати протягом чітко 

встановлених хронологічних рамок. А отже, для визначення робочого часу 

прив’язка працівника до перебування у чітко визначеному місці є 
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необов’язковою. Таким чином, хоча здійснення роботи безпосередньо на 

визначеному робочому місці є традиційним для вітчизняних трудових 

відносин, проте не єдиним можливим варіантом.  

Робочий час як економічна категорія відображає «кількісне 

існування праці» [26, с. 103]. Тому твердження  про те, що працівник 

«повинен перебувати у визначеному йому місці» у контексті робочого часу 

є помилковим. Усі ж інші положення позиції Ю.П. Дмитренка, на наш 

погляд, є доцільними.  

З точки зору А.А. Юрченка, робочий час – це час, протягом якого 

працівник зобов’язаний виконувати свої трудові обов’язки, а також інші 

періоди часу, які відповідно до законодавства відносяться до робочого 

часу, з оплатою його згідно із законодавством, колективним договором та 

угодою, трудовим договором [27, с. 875]. Як бачимо, автор правильно 

акцентує увагу на інших складових сутності робочого часу без прив’язки 

до робочого місця.  

При визначенні необхідно керуватися тим, що інститут робочого 

часу торкається інтересів як працівника, так і роботодавця. Правові норми 

цього інституту покликані забезпечувати працівникам права на відпочинок 

та на закріплення міри праці, що стосується інтересів обох сторін 

трудового договору [28, с. 979]. Реалії сучасних виробничих відносин, 

пов’язаних з появою нових способів, видів, умов виконання роботи [29, с. 

125], вимагають введення належного наукового трактування, адже від 

того, який робочий час буде встановлено на підприємстві, залежатиме 

також ефективність і результативність такого підприємства в 

економічному аспекті [30, с. 95]. 

Таким чином, проаналізувавши позиції науковців щодо тлумачення 

категорії «робочий час», потрібно надати власне її бачення. Отже, під 

робочим часом слід розуміти календарний проміжок часу, який визначено 

нормативно-правовими актами в сфері трудового законодавства, актами 
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локально-правового регулювання, а також безпосередньо окреслено та 

диференційовано в трудовому договорі, протягом якого працівник 

зобов’язаний виконувати покладені на нього трудові обов’язки у 

визначеному робочому місці або в іншому місці, що обумовлено трудовим 

договором. 

Дослідивши поняття «робочий час», варто зосередити увагу саме на 

теоретико-правовому аналізі поняття «режим робочого часу». При 

розумінні сутності виведеної вище категорії не виникатиме значних 

складнощів у тлумаченні дефініції поняття «режим робочого часу». 

Згідно із Великим тлумачним словником сучасної української мови 

режим – це система заходів, правил, запроваджених для досягнення певної 

мети [31, с. 1208]. Тобто, говорячи про режим робочого часу, варто 

розуміти його як певний особливий порядок визначення розподілу 

робочого часу, який дозволяє якомога ефективніше використати трудову 

функцію працівника на благо діяльності підприємства, установи, 

організації. 

Щодо режиму робочого часу, то Ю.П. Дмитренко його визначає як 

встановлений локальними нормативними актами порядок поділу норми 

робочого часу на певні календарні проміжки, який є обов’язковим для усіх 

працівників відповідного підприємства [25, с. 276]. З огляду на наведене 

положення, видається доцільним зазначити, що режим робочого часу являє 

собою конкретний механізм, який визначає часові періоди, що можуть або 

не можуть включатися у робочий час. Окрім того, неможливо не 

погодитися із зазначенням, що дотримання даного порядку є одним із 

обов’язків працівника. Звернемо увагу на те, що робочий час 

встановлюється на локальному рівні, що, безумовно, є правильним. Проте 

науковець проігнорував те, що нормальна норма тривалості робочого часу 

встановлена в Кодексі законів про працю України [32]. Тобто визначення 

тривалості робочого часу локальними нормативними актами має 
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відповідати положенням чинного законодавства про працю України, тому 

не зовсім правомірно обмежувати сферу його визначення виключно 

локальним рівнем. 

А.М. Соцький вважає, що режим робочого часу – це розподіл 

нормативів робочого часу в межах певного календарного періоду. Режим 

робочого часу включає в себе структуру робочого тижня, тривалість 

щоденної роботи, час початку й закінчення робочого дня, час і тривалість 

перерви для відпочинку та харчування, кількість змін протягом облікового 

періоду [33, с. 279]. Автор більш широко розкриває зміст поняття «режим 

робочого часу», оскільки включає у дану дефініцію «нормативи робочого 

часу». Варто вказати, що нормативи робочого часу розподіляються 

протягом певного календарного періоду, що підтверджується й позиціями 

інших вчених. Це означає, що встановлений робочий час поділяється на 

відповідні часові терміни, до яких автор відносить робочий тиждень, 

робочий день тощо. Також важливим є те, що А.М. Соцький включає до 

режиму робочого часу тривалість перерви для відпочинку та харчування, 

адже дане питання переважно ігнорується вітчизняними авторами. Разом із 

тим, важливо сформувати у працівників та роботодавців розуміння того, 

що режим робочого часу є комплексним явищем, тобто містить низку 

елементів, кожен із яких вартий уваги. 

Л.В. Кулачок також характеризує режим робочого часу як порядок 

розподілу норми часу роботи упродовж відповідного календарного 

періоду. Автор зазначає, що дане трудоправове явище визначається в 

основному локальними правовими актами, однак не виключається 

можливість його централізованого регулювання [34, с. 11-12]. Автор, як і 

попередні науковці, акцентує увагу на сутності режиму робочого часу. 

Відповідно, суть даного явища проявляється у тому, що воно є певним 

порядком, механізмом розподілу тощо. Варто також зауважити, що режим 

робочого часу регулюється централізовано, хоча може визначатися й 
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актами колективно-договірного регулювання праці. Тобто у даному 

контексті варто підкреслити те, що норма робочого часу встановлена саме 

в Кодексі законів про працю України [35]. У частині 2 статті 50 даного 

нормативно-правового акта зазначено, що підприємства й організації при 

укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму 

тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті (не 

більше 40 годин на тиждень). Тобто більш коректно говорити про те, що 

«дане трудоправове явище визначається» чинним законодавством про 

працю, але не виключається можливість його локально-правового 

регулювання. 

Є.П. Смирнова вважає, що режим робочого часу являє собою чіткий 

розподіл норми робочого часу для конкретних категорій працівників у 

межах певного календарного періоду [36, с. 128]. Як можна зрозуміти з 

твердження науковця, режим робочого часу передбачає певну 

диференціацію в залежності від специфіки суб’єкта трудового права. Таке 

формулювання досліджуваної категорії є доцільним, оскільки воно 

деталізує правову природу і зміст даного поняття, а тому має бути 

враховане при виведенні власної авторської дефініції. При цьому 

відзначимо, що подібний підхід є досить лаконічним, адже не враховує ті 

особливості робочого часу, на які вказують інші дослідники. 

З точки зору О.М. Кравчука, режим роботи або робочого часу є 

певним порядком поділу часової норми, який передбачає включення в 

даний режим перерв у трудовій діяльності, час початку і завершення 

виконання трудової функції працівником. Режим праці містить певну 

тривалість робочого часу за відповідний період: робочий тиждень, 

робочий день, робочу зміну, поділ робочого часу на частини, 

ненормований робочий час, нічний робочий час, надурочні роботи, 

чергування та облік робочого часу [37, с. 292]. О.М. Кравчук конкретизує 

зміст календарного періоду часу. З наведеного можна з’ясувати, що 
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календарний проміжок є певною часовою межею, яка може визначатись 

днем, тижнем тощо. Більше того, необхідно акцентувати увагу на загальній 

тенденції до включення у зміст досліджуваного поняття проміжків часу, 

які відводяться працівникові для відпочинку, прийому їжі, однак 

відзначимо, що даний науковець не передбачив урахування часу, 

відведеного для перезміни. Встановлення такої структури режиму 

робочого часу є важливим із огляду на те, що згідно із частиною 1 статті 66 

Кодексу законів про працю України [32] перерва не включається в робочий 

час. Разом із тим, «робочий час» та «режим робочого часу» не варто 

ототожнювати, адже останній є більш масштабним поняттям, яке включає 

до свого змісту, у тому числі, й явища, наведені у позиції О.М. Кравчука. 

Схоже визначення надає О.Г. Середа, який вказує на те, що режим 

робочого часу являє собою розподілення часу роботи в межах доби або 

іншого календарного проміжку часу. Режим робочого часу передбачає 

п’ятиденний або шестиденний робочий тиждень, початок та кінець 

робочого дня, час і тривалість обідньої перерви, число змін протягом 

облікового періоду [38, с. 263]. Отже, науковець зазначає, що режим 

робочого часу може розподілятись протягом дня, що є доцільним та 

обґрунтованим. Відповідно до законодавства режим робочого часу 

характеризується тижневим часовим проміжком, який обмежений 

максимальною тривалістю 40 годин. Відповідно, ці 40 рекомендованих 

годин можуть бути відпрацьовані як протягом п’ятиденного робочого 

тижня з двома вихідними днями, так і протягом шестиденного робочого 

тижня з одним вихідним днем на тих підприємствах, в установах, 

організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи 

запровадження п’ятиденного робочого тижня є недоцільним. Час початку і 

закінчення щоденної роботи (зміни) встановлюється правилами 

внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності, а також згідно 

із статтею 57 Кодексу законів про працю України. Перерва для відпочинку 
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і харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години після 

початку роботи, тривалістю не більше двох годин, при цьому вона не 

включається в робочий час [32]. Отже, погодимось із дослідником щодо 

доцільності віднесення усіх перерахованих елементів до складових режиму 

часу роботи. Позицію О.Г. Середи у цілому вважаємо вдалою. 

Н.Б. Болотіна та Г.І. Чанишева також розуміють під режимом часу 

роботи поділ норми робочого часу упродовж чітко визначеного 

календарного періоду. До складових частин режиму роботи науковці 

відносять:  

1) час початку і закінчення роботи;  

2) час і тривалість перерв;  

3) тривалість і правила чергування змін [39, с. 134]. Дані науковці 

встановили складові частини режиму робочого часу та надали його 

тлумачення, відповідно до якого режим роботи являє собою певний поділ. 

Слід звернути увагу на доцільність акцентування уваги на можливій 

диференціації режиму робочого часу в залежності від певної категорії 

працівників. Національне законодавство передбачає, що, зокрема, час 

початку і закінчення роботи визначається безпосередньо трудовим 

колективом у правилах внутрішнього трудового розпорядку, як і 

тривалість робочого тижня, яка залежить від характеру виробництва та 

умов роботи.  

У дослідженні, яке стосується режиму робочого часу працівників 

галузі освіти, дане поняття трактується як частка певного календарного 

проміжку, упродовж якої працівники-педагоги відповідно до графіка 

роботи, внутрішнього трудового розпорядку, які встановлені згідно із 

законодавчою нормою тривалості трудової діяльності, повинні 

здійснювати свою трудову діяльність. Згідно із ст. 25 Закону України «Про 

загальну середню освіту» робочий час працівників освіти або педагогічне 

навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно 
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від підпорядкування, типу і форми власності – час, призначений для 

здійснення навчально-виховного процесу [40]. Робочий час педагогічного 

працівника складається з обсягу навчального навантаження, яке 

встановлюється, виходячи з кількості годин за навчальним планом і 

програмами, а також часу, що витрачається на додаткову роботу 

(перевірку зошитів, класне керівництво тощо). До робочого часу також 

включається перебування педагогічних працівників на засіданнях 

педагогічних рад, методичних об’єднань тощо [41, с. 2]. При визначенні 

поняття «режим робочого часу» щодо педагогічних працівників 

використовується загальнотеоретична тенденція Проте у даному 

положенні конкретизуються локальні акти, які здійснюють регламентацію 

режиму робочого часу, що є доцільним. 

Тобто при визначенні режиму робочого часу роботодавець та 

працівник обов’язково керуються принципом єдності та диференціації, 

який у даному контексті передбачає включення до робочого часу 

відповідних періодів часу, таких як, наприклад, час підготовки автомобіля 

водієм, час перевірки зошитів вчителем вдома та інше. У зв’язку з цим, 

враховуючи принцип диференціації, до такого елементу робочого часу, як 

«час відпочинку», також включаються відповідні додаткові перерви, 

зокрема перерви між уроками для вчителів тощо. 

М.С. Міщенко, виходячи із положень Трудового кодексу Республіки 

Білорусь, визначає режим робочого часу як порядок розподілення 

тривалості часу роботи та часу відпочинку протягом доби, тижня, місяця й 

інших календарних періодів [42; 43, с. 128]. Отже, науковець 

конкретизував можливі календарні періоди, в межах яких встановлюється 

норма часу роботи. Така тенденція до тлумачення поняття «режим 

робочого часу» є особливим засобом конкретизації змісту досліджуваної 

категорії. Також звернемо увагу на те, що із точки зору трудового права 

життя людини фактично розподіляється на час роботи та час відпочинку. 
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Відповідно, встановлення порядку розподілення робочого часу і є 

режимом робочого часу. 

Для розуміння правової природи режиму робочого часу важливо 

більш детально розглянути його складові елементи. 

Л.П. Грузінова та В.Г. Короткін включають до режиму робочого часу 

наступні елементи: 

− п’ятиденний і шестиденний робочий тиждень і тривалість 

щоденної роботи, кількість робочих днів на тиждень чи інший період; 

− час початку й закінчення робочого дня; 

− час і тривалість обідньої перерви, кількість змін упродовж 

облікового періоду, тривалість і правила чергування змін [23, с. 8]. 

Виходячи із наданого науковцями твердження, можна зробити 

висновок, що елементами режиму робочого часу є безпосередньо робочий 

час, його тривалість, час початку та закінчення роботи, а також час 

відпочинку, тобто проміжок часу, протягом якого працівник вільний від 

виконання своїх трудових обов’язків. Як свідчить наше попереднє 

дослідження, із такою позицією варто погодитись, адже вона, по-перше, 

підтверджується положеннями Кодексу законів про працю України, по-

друге, підтримується у працях більшості наведених нами авторів, по-третє, 

відповідає сутності режиму робочого часу. 

Робочий час – це встановлений законодавством відрізок 

календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил 

внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового 

договору повинен виконувати свої трудові обов’язки. Розрізняють 

нормальний, скорочений і неповний робочий час. Так, відповідно до ст. 50 

Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу 

працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень [32]. Робочий 

тиждень – це тривалість робочого часу протягом календарного тижня. 

Існують два види робочого тижня: п’ятиденний з двома вихідними днями і 
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шестиденний з одним вихідним днем [32]. 40-годинна гранична норма 

робочого часу повинна дотримуватися і при 5-денному, і при 6-денному 

робочому тижні. При                  6-денному робочому тижні тривалість 

робочого дня напередодні вихідного дня не може перевищувати 5 годин, а 

напередодні святкових і неробочих днів – скорочується на одну годину 

[44, с. 292]. Робочий час як основна складова режиму робочого часу 

відрізняється залежно від специфіки здійснюваної працівником трудової 

діяльності, а також безпосередньо від характеру діяльності підприємства, 

установи чи організації, де останній виконує свої трудові обов’язки.  

Час початку й закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також графіками 

змінності відповідно до законодавства (ст. 57 Кодексу законів про працю 

України), в розробці яких теж бере участь виборний орган профспілкової 

організації (ст. 247 Кодексу законів про працю України) [23, с. 8-9]. Даний 

елемент режиму робочого часу не закріплюється законодавчо, а 

регламентується локальними нормативно-правовими актами 

безпосередньо на кожному підприємстві, в установі чи організації, які 

використовують найману працю. 

В.В. Собченко, аналізуючи час відпочинку, нагадує, що нормальна 

тривалість робочого часу в Україні не може перевищувати 40 год. тиждень 

(ст. 50 Кодексу законів про працю України) [32]. Час відпочинку 

визначається у правничій літературі як час, протягом якого працівник 

вільний від виконання трудових обов’язків і має право використовувати 

його на власний розсуд. Основними видами часу відпочинку є: перерви 

протягом робочого дня, щоденний відпочинок, вихідні дні, святкові та 

неробочі дні, щорічні відпустки [45, с. 158]. Час відпочинку виступає 

елементом режиму робочого часу, який залежний та взаємопов’язаний з 

робочим часом і фактично встановлюється з врахуванням тривалості 

останнього. 
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Отже, на підставі наведених положень ми можемо стверджувати, що 

під режимом робочого часу слід розуміти розподілення норми робочого 

часу конкретно визначеного працівника у межах певного календарного 

проміжку часу, яким може бути день, тиждень, місяць тощо, протягом 

якого працівник відповідно до трудового законодавства, актів колективно-

договірного регулювання та внутрішнього трудового розпорядку здійснює 

трудову діяльність, а також отримує належний час для щоденного 

відпочинку. 

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. Крім того, режим робочого часу є трудоправовим інститутом, який 

являє собою сукупність правових норм, встановлених для забезпечення 

працівникам права на відпочинок та обмеження робочого часу, а також з 

метою закріплення міри праці. 

Сутність режиму робочого часу визначається в нормах чинного 

Кодексу законів про працю України [32]. Відповідно до норм даного 

нормативно-правового акта нормальна тривалість робочого часу 

працюючих не може перевищувати 40 годин на тиждень. Роботодавці, які 

укладають колективні договори з працівниками, можуть встановлювати й 

меншу тривалість, ніж визначена законом. У випадку наявності шкідливих 

умов праці існує необхідність зменшення загальної норми робочого часу, 

яка за таких обставин становитиме 36 годин на тиждень. Законодавством 

також визначається скорочена тривалість робочого часу для працівників у 

віці від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, а для осіб у віці від 14 до 16 

років – 24 години на тиждень [46; 47, с. 51]. У кодифікованому 

нормативно-правовому акті трудового законодавства містяться правові 
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норми, що централізовано визначають правове регулювання відповідних 

категорій працівників. Така диференціація режиму робочого часу 

обумовлена фізіологічними особливостями певних категорій працівників, 

які вимагають полегшення загальних умов трудової діяльності, у тому 

числі оптимізації режиму робочого часу. 

Т.І. Олексюк зазначає, що поєднання низки економічних, 

політичних, соціальних і культурних факторів обумовлює найважливіше 

значення режиму робочого часу на сучасному етапі [48, с. 316]. Цікавим 

видається твердження щодо того, що режим робочого часу передбачає 

існування вільного від роботи часу, тобто часу відпочинку. Зокрема 

надання працівникові щоденної перерви для відпочинку є важливим 

аспектом режиму робочого часу. 

П.Д. Пилипенко акцентує увагу на тому, що режим часу роботи 

безпосередньо включає у себе часові періоди, які стосуються початку 

роботи та її закінчення, періоди перерви на харчування, а також перерви 

для відпочинку й термін та частоту чергувань [49, с. 278]. Окрім 

безпосереднього здійснення трудової діяльності, до складу режиму 

робочого часу також включаються й інші часові проміжки, що стосуються 

процесу роботи. Мова, зокрема, йде про щоденні перерви на відпочинок та 

харчування, які є важливими аспектами та складовими частинами 

досліджуваного трудоправового явища, тому що вони сприяють 

відновленню працівником своїх сил та працездатності і надають 

можливість акумулювати енергію для здійснення трудової діяльності 

протягом другої половини робочого дня. 

Неможливо не погодитися з І.О. Снігірьовою, яка вказує на те, що 

режим робочого часу повинен забезпечувати рівномірну змінність роботи 

та відпочинку, відновлення здатності працівника працювати з повною 

віддачею, не наносячи шкоду його здоров’ю [50, с. 9]. Тобто відповідно до 

цього положенням режим робочого часу обов’язково має включати час 
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відпочинку для працівників, який надається останнім протягом робочого 

дня та тижня. У зв’язку з пріоритетністю життя та здоров’я працівника 

включення до складу режиму робочого часу перерв для відпочинку і 

харчування є обов’язковим. 

Г.О. Барабаш зазначає, що режим робочого часу є однією із основних 

частин нормативно-правової регламентації праці [51, с. 37]. Неможливо не 

погодитись з таким твердженням науковця, оскільки режим робочого часу 

справді важливий. Режим робочого часу визначає час, протягом якого 

працівник повинен здійснювати свою роботу, а отже, фактично, визначає 

його заробітну плату, так як час трудової діяльності впливає на розмір 

останньої. 

Л.В. Кулачок стверджує, що в межах кожного відповідного 

підприємства режим робочого часу передбачає закріплення часу початку 

роботи та її закінчення, час на перерви для харчування й відпочинку, а 

також час на зміну чергувань. Внутрішній трудовий розпорядок, який 

встановлюється кожним роботодавцем, включає в себе режим робочого 

часу, а тому кожен працівник зобов’язаний його дотримуватися. 

Розрізняють режим робочого часу, який встановлюється для працівників, і 

режим роботи підприємства. Норми трудового законодавства 

регламентують виключно режим часу роботи для працівників. 

Централізоване нормативно-правове регулювання закріплює положення 

щодо  можливості затвердження режиму часу роботи на кожному 

підприємстві разом із усіма найважливішими його аспектами, а також 

гарантіями застосування кожного з видів режиму робочого часу. Звичайно, 

положення щодо даного режиму безпосередньо на підприємстві 

закріплюються у колективних договорах, правилах внутрішнього 

трудового розпорядку, графіках змінності. Режим робочого часу може 

бути загальним для усіх працівників або ж диференціюватись залежно від 

конкретного структурного підрозділу або конкретної групи працівників. 
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Окрім того, він може бути предметом індивідуально-договірного 

регулювання та визначатися сторонами при укладенні трудового договору 

[34, с. 12]. Отже, на підставі всього вищенаведеного можна виділити 

наступні особливості режиму робочого часу, які становлять його сутність:  

1) режим робочого часу закріплюється в межах кожного 

відповідного підприємства, установи, організації;  

2) режим робочого часу характеризується особливою структурою, 

яка вже була раніше нами розглянута в даній роботі;  

3) на кожного працівника покладено обов’язок дотримуватись 

режиму робочого часу;  

4) законодавство про працю закріплює положення щодо створення 

режиму часу роботи, а також відповідні гарантії;  

5) на локальному рівні зазначені положення конкретизуються;  

6) режим робочого часу може бути загальним або ж 

диференційованим відповідно до потреб конкретної сторони трудових 

правовідносин.  

Т.І. Лепейко зазначає, що режими робочого часу визначаються з 

урахуванням працездатності людини, яка змінюється, та береться до уваги, 

насамперед у змінному й добовому режимах. Змінний режим передбачає 

загальну тривалість робочого часу, час його початку і закінчення, 

тривалість обідньої перерви, тривалість праці, а також частоту 

регламентованих перерв на відпочинок. Добовий режим праці й 

відпочинку включає кількість змін протягом доби, час відновлення 

працездатності між змінами. Тижневий режим праці й відпочинку 

передбачає різні графіки праці, кількість вихідних днів упродовж тижня, 

можливість роботи у вихідні та святкові дні. Графіки роботи 

регламентують порядок чергувань. Місячний режим праці й відпочинку 

визначає кількість робочих і неробочих днів у даному місяці, кількість 

працівників, які йдуть у відпустку, тривалість основних та додаткових 
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відпусток [46; 47, с. 52]. Вищенаведене свідчить, що режим робочого часу 

є важливим аспектом трудових правовідносин, оскільки він виступає 

чинником, що впливає на механізм встановлення чергувань, часу 

відпочинку тощо. Регламентування режиму роботи для відповідного 

календарного проміжку має свої специфічні риси, які детально 

врегульовуються Кодексом законів про працю. 

Конкретні режими робочого часу встановлюються самою 

організацією і фіксуються в правилах внутрішнього трудового розпорядку 

та графіках змінності. Вибір оптимального режиму праці й відпочинку є 

одним з 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 різних підрозділах, або для працівників, які 

виконують неоднорідні трудові функції. При регламентації трудових 

процесів необхідно враховувати вплив економічних, технологічних, 

соціальних та юридичних чинників. Так, економічна складова цього 

впливу проявляється у тому, що вигідно варіювати години роботи або 

чисельність персоналу в залежності від ринкового попиту, крім того, 

раціональна організація робочого часу сприяє вирішенню соціальних 

проблем і позитивно впливає на залучення й збереження кадрів. 

Технологічна складова проявляється в тому, що на виробництвах з 

безперервним циклом збільшення тривалості робочого часу є 

необхідністю, так само як і зміна режиму робочого часу, яка може бути 

пов’язана з оптимізацією потоків сировини й матеріалів. Соціальна 

складова дає працівникам можливість визначати режим робочого часу 

відповідно до своїх потреб та інтересів, що має велике значення для 

сімейних людей, літніх людей й інвалідів. Юридична складова базується 

на законодавчих актах і нормативних документах, що стосуються 

щоденної та щотижневої тривалості робочого часу, перерв, щоденного й 
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щотижневого відпочинку, вихідних днів, щорічних та інших відпусток, 

нічної праці і роботи в неповний час [52, с. 39-40]. Окреслені особливості 

свідчать про складність досліджуваного поняття. На визначення режиму 

робочого часу, окрім вказаних, впливає велика кількість чинників, до яких, 

зокрема, можна віднести політичну волю органів державної влади, 

бажання роботодавця тощо.  

Отже, виходячи із наведених положень, варто зазначити, що сутність 

режиму робочого часу полягає в наступному: 

1) режим робочого часу є комплексним трудоправовим явищем, яке 

характеризується багатоаспектністю і різноманітністю; 

2) режим робочого часу вимірює тривалість календарного часу, що 

працівник використовує задля здійснення ним своїх трудових функцій й 

отримання заробітної плати; 

3) режим робочого часу може встановлюватись у залежності від 

певної групи працівників, які працюють у межах відповідного 

структурного підрозділу підприємства, установи чи організації, він також 

передбачає можливість індивідуальної регламентації часу роботи щодо 

кожного окремого працівника; 

4) режим робочого часу всебічно захищає працівників шляхом 

скорочення тривалості робочого дня чи тижня. 

Також дослідження поняття та сутності режиму робочого часу 

дозволило нам встановити, що даному явищу притаманні наступні ознаки: 

1) наявність широкої кількості складових частин, а саме переліку 

різних проміжків часу, які входять у його зміст; 

2) нормованість, зокрема встановлення максимальної тривалості 

робочого часу, яку не можна перевищувати, окрім випадків, визначених 

законом; 

3) взаємозалежність із часом відпочинку; 
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4) диференціація залежно від специфіки діяльності суб’єкта 

господарювання, який використовує найману працю, а також 

безпосередньої трудової діяльності працівників підприємства, установи чи 

організації або групи працівників. 

Першою характерною рисою режиму робочого часу є наявність 

великої кількості складових частин, а саме переліку різних проміжків часу, 

які входять у його зміст. 

Режим часу роботи являє собою чітко регламентований поділ часової 

норми щодо відповідного працівника на певні календарні проміжки. До 

складових частин режиму робочого часу належать:  

− час початку й закінчення роботи;  

− час і тривалість перерв;  

− тривалість чергувань та 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 [53, с. 85-86]. Як 

можна констатувати, дане твердження характеризує часові періоди, які 

визнаються робочим часом та включаються у зміст режиму робочого часу. 

Узагальнюючи наведені положення, варто сказати, що до режиму робочого 

часу також входить і час відпочинку, що й визначає дану ознаку режиму 

робочого часу 

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, а при змінній роботі (в тому числі і при вахтовому методі) – 

ще й графіками. Графіки змінності складаються роботодавцем з 

урахуванням думки профспілок і додаються до колективного договору. 

Вони можуть бути двозмінні, тризмінні, а на безперервно діючих 

виробництвах – чотиризмінні (три зміни працюють, а протягом четвертої 
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відпочивають). Тривалість змін за графіком встановлюється таким чином, 

щоб кожен працівник протягом календарного тижня або місяця 

відпрацював встановлену йому норму нормального або скороченого часу 

роботи. Тривалість нічної зміни коротша денної та вечірньої на 1 годину 

[54, с. 134]. У зміст режиму робочого часу включаються також такі 

складові, як початок і закінчення роботи, а також перерви. Однак варто 

зауважити, що встановлення та регулювання вищеокреслених складових 

можливе ще й графіком зміни.  

З огляду на наведені твердження, можна констатувати, що 

особливою ознакою правового інституту режиму робочого часу є наявність 

широкого змісту даного поняття, що включає в себе і час відпочинку, і час, 

відведений на зміни, тощо. Це означає, що режим робочого часу містить у 

собі весь час, який пов’язаний з реалізацією працівником свого права на 

працю, втіленням у життя своїх трудових прав, обов’язків та гарантій, що 

входять до процесу здійснення працівником своєї трудової діяльності. 

Наступною ознакою режиму робочого часу є його нормованість, 

зокрема встановлення максимальної тривалості робочого часу, яку не 

можна перевищувати, окрім випадків, визначених законом. 

Вказана гарантія деталізується положеннями статті 50 Кодексу 

законів про працю, відповідно до яких нормальна тривалість робочого часу 

не може перевищувати 40 годин на тиждень [32]. Вказана норма 

регламентує максимальну тривалість режиму робочого часу щодо усіх 

працівників. Разом з тим, варто зазначити, що дана тривалість 

диференціюється щодо певних професій та видів робіт, а також категорій 

працівників безпосередньо у даному Кодексі або в інших нормативно-

правових актах трудового законодавства.  

За твердженням В.С. Вітковського, дана трудоправова норма є 

імперативною за своїм характером, оскільки з її змісту випливає 

неможливість встановлення більш тривалого робочого часу. Проте ч. 1 ст. 
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52 Кодексу 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 (профспілковим представником) підприємства, 

установи, організації з додержанням установленої тривалості робочого 

тижня [32; 55, с. 23]. Трудовим законодавством України передбачаються 

певні гарантії забезпечення нормального режиму робочого часу. Задля 

недопущення погіршення стану здоров’я та забезпечення дотримання 

положень охорони праці було встановлено максимальну тривалість 

робочого часу. Це є необхідним також для запобігання перевтомі 

працівників, що негативно впливає на ефективність їх роботи, тим самим 

не надаючи можливості роботодавцю адекватно реалізовувати свої законні 

інтереси. 

З точки зору О.С. Заржицького, визначення нормальної тривалості 

режиму робочого часу як максимальної норми означає, що допускається 

законодавче і договірне встановлення меншої тривалості робочого часу. 

Скорочена тривалість режиму робочого часу передбачає, що час, протягом 

якого працівник має виконувати трудові обов’язки, скорочується, але при 

цьому він має право на оплату праці в розмірі повної тарифної ставки, 

повного окладу. Скорочена тривалість режиму робочого часу 

встановлюється, як правило, законодавством. Кодексом законів про працю 

передбачено, що для працівників віком від 16 до 18 років встановлюється 

тривалість робочого часу у розмірі 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 годин на тиждень [32; 56, с. 57]. З даного твердження 

випливає, що існує диференційований підхід до визначення режиму 

робочого часу в залежності від певних категорій працівників. Це є 

логічним та максимально обґрунтованим, адже такі суб’єкти трудового 
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права, як, наприклад, неповнолітні працівники, в силу фізіологічних 

особливостей даного віку не можуть здійснювати роботу за 40-годинним 

режимом робочого часу.  

Режим скороченого робочого часу також встановлюється для 

працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, і 

становить не більш як 36 годин на тиждень. Перелік виробництв, цехів, 

професій і посад із шкідливими умовами праці, робота на яких надає право 

на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, 

встановленому законодавством [56, с. 57]. Шкідливі умови роботи також є 

фактором, який впливає на режим робочого часу. Працівники, які зайняті 

на таких видах роботи, повинні мати більше часу для щоденного 

відпочинку, оскільки характер їх праці впливає на загальний стан 

організму і тому їм необхідно більше часу для відновлення сил. Держава 

здійснює правове регулювання даного питання шляхом затвердження 

відповідних робіт, що вважаються шкідливими та небезпечними, а отже, 

вимагають встановлення скороченої тривалості робочого часу для 

працівників, які її виконують. 

Право на скорочений робочий день працівники мають лише в ті дні, 

коли вони зайняті на роботах із шкідливими умовами праці не менше 

половини скороченого робочого дня, встановленого для працівників 

даного виробництва, цеху, професії чи посади. Так, шестигодинний 

робочий день передбачено для всіх робітників, зайнятих на підземних 

роботах у вугільній та інших галузях гірничодобувної промисловості, а 

також на підземних роботах з будівництва шахт (рудників), тунелів та 

метрополітенів. Працівникам, професії яких не внесені до списку 

шкідливих й небезпечних робіт, але які виконують в окремі дні роботу на 

виробництвах, у цехах, професіях та посадах із шкідливими умовами 

праці, скорочений робочий день установлюється в дні роботи тієї ж 

тривалості, що й працівникам, постійно зайнятим на цих роботах [56, с. 
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57]. Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися навіть для 

тих працівників, які виконують шкідливу чи небезпечну роботу не 

постійно. Існування такої диференціації також забезпечує дотримання 

положень з охорони праці та справедливого правового регулювання 

режиму робочого часу, оскільки, навіть якщо шкідлива чи небезпечна 

робота не є характерною та постійною для відповідних категорій 

працівників, в разі її виконання на них поширюються ті ж самі положення, 

що й на працівників, постійно зайнятих на роботах з такими умовами. 

Отже, враховуючи вищевикладене, можна констатувати, що 

специфічною рисою режиму робочого часу є законодавче закріплення 

максимальної тривалості часу роботи, а також диференціація режиму 

робочого часу в залежності від певних категорій працівників чи характеру 

праці. Це є важливим аспектом даного трудоправового інституту, адже без 

нормативно встановленої максимальної тривалості робочого часу можливі 

зловживання з боку роботодавця і експлуатація ним найманої праці 

працівників. 

Ще однією характерною особливістю режиму робочого часу є його 

взаємозалежність з таким елементом, як час відпочинку. 

Як вказує Н.Г. Орлова, виявлення оптимального балансу між 

режимом робочого часу і часом відпочинку, їх регулювання – комплексна 

проблема, яка потребує участі фахівців різного профілю: від медиків, що 

визначають межі безпеки максимальної тривалості робочого часу, 

соціологів, відповідальних за соціально-корисний зміст часу відпочинку, 

економістів, одним із завдань яких є недопущення волюнтаризму на 

кожному історичному відрізку розвитку суспільства, до вчених-

трудовиків, що розробляють рекомендації з метою вдосконалення 

правового регулювання режиму робочого часу і часу відпочинку, і 

законодавців, що втілюють в життя ці рекомендації в процесі розробки та 

прийняття нормативно-правових актів про робочий час і часу відпочинку. 
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Баланс між режимом робочого часу та часом відпочинку – поняття, що 

характеризує стан рівноваги між цими категоріями. Він досягається в тому 

випадку, якщо право людини на повноцінне життя на роботі і поза нею 

приймається та шанується в якості норми як загальне благо працівника, 

суспільства. Раціональне поєднання режиму робочого часу з часом 

відпочинку дає змогу ефективно використовувати здатність людини до 

продуктивної праці, відтворювати фізичні та психологічні характеристики 

працівника, а також комплексно застосовувати виробничі потужності та 

інше майно роботодавця [57, с. 921]. Підсумовуючи наведені положення, 

зазначимо, що така особливість режиму робочого часу зумовлена 

потребою ефективного використання роботодавцем найманої праці з 

метою досягнення ним бажаного результату, а також задоволення прав, 

свобод і законних інтересів працівників.  

Режим робочого часу та час відпочинку є важливими правовими 

категоріями трудового законодавства України. Це пояснюється тим, що 

регламентація робочого часу в чинному законодавстві виступає як одна з 

гарантій забезпечення права на відпочинок. Відпочинок, поряд із працею, є 

основними соціальними становищами, у яких людина перебуває все своє 

життя, за винятком дитячого віку. Праця обов’язково повинна чергуватись 

із відпочинком. Одне з основних завдань держави – це створення для 

громадян відповідних умов праці й відпочинку, задоволення їх потреб та 

запитів, забезпечення їх законних прав і пільг [58, с. 235]. Варто 

погодитися з такою науковою позицією, оскільки встановлення певної 

тривалості робочого часу безпосередньо впливає на тривалість часу 

відпочинку, а тому ці два трудоправових явища пов’язані між собою. 

Існування такого правового інституту як режим робочого часу вимагає 

існування інституту часу відпочинку. Працюючи, людина витрачає свої 

фізичні та розумові сили, що обумовлює необхідність відпочинку від 

роботи. 
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          Враховуючи наведені положення, можемо підсумувати, що 

характерною особливістю режиму робочого часу є зв’язок із часом 

відпочинку, який обумовлений природою цих суспільно-правових явищ. 

Існування роботи безпосередньо зумовлює існування відпочинку і 

навпаки. 

Останньою ознакою режиму робочого часу є диференціація 

залежно від специфіки діяльності суб’єкта господарювання, який 

використовує найману працю, а також безпосередньої трудової діяльності 

працівників підприємства, установи чи організації або групи працівників. 

Диференціація правового регулювання режиму часу, що є робочим, 

визначається під час поєднання різних чинників об’єктивного та 

суб’єктивного характеру [59, с. 85]. Певні види трудової діяльності, 

зокрема робота медичних працівників або працівників правоохоронних 

органів, а також фізіологічні і психологічні особливості деяких категорій 

працівників, наприклад неповнолітніх, вагітних жінок, і зумовлюють 

диференціацію правового регулювання режиму робочого часу та 

встановлення найбільш сприятливого за певних умов. 

Диференціація правового регулювання праці полягає в тому, що 

спеціальними нормами або окремими нормативними актами чи їх 

частинами:  1) конкретизуються загальні норми з урахуванням 

особливостей виробництва, місця знаходження підприємств (норми з 

охорони праці, введення підсумованого обліку робочого часу i тощо); 2) 

встановлюються пільги, тобто підвищується рівень соціальних гарантій 

для осіб, які працюють у важких i шкідливих умовах праці, для деяких 

категорій працівників: жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою 

працездатністю; 3)  встановлюються особливі, більш суворі, заходи 

дисциплінарної i матеріальної відповідальності тощо. Диференціація норм 

трудового законодавства – це конкретизація єдиних положень, що 

стосуються умов праці всіх працівників з урахуванням роботи в окремих 
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галузях економіки, характеру умов праці та правового статусу окремих 

категорій працівників [25, с. 98]. Завдяки диференційованому підходу у 

встановленні режиму робочого часу досягається максимальна ефективність 

виконання працівниками своєї трудової діяльності, а також зберігається 

належний стан здоров’я останніх. Режим робочого часу не встановлюється 

прямо у трудовому законодавстві, а регламентується актами локального та 

індивідуального характеру, забезпечуючи гармонійні трудові 

правовідносини. 

Отже, така характерна ознака режиму робочого часу як 

диференціація означає, що режим робочого часу є суспільно-правовим 

явищем, яке обов’язково визначається залежно від специфіки 

функціонування певного підприємства, установи чи організації та в 

залежності від виконуваної працівниками трудової діяльності. 

Таким чином, розглянувши науково-теоретичну базу режиму 

робочого часу як соціально-правового явища, яке характерне для трудових 

правовідносин, можна стверджувати, що воно є специфічним та 

багатоаспектним і за допомогою нього здійснюється правова 

регламентація трудової діяльності працівників. 

Встановлення тривалості робочого часу та порядок її розподілу –  

необхідна гарантія захисту прав, свобод і законних інтересів працівників, 

так як 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. Окрім того, важливим є те, що даний трудоправовий 

інститут фактично обумовлює існування інституту часу відпочинку. 

Робота вимагає присутність суміжної категорії – відпочинку. А тому 

робочий час  взаємопов’язаний з часом відпочинку, і останній 

прямопропорційно виходить із визначення робочого часу. 
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У цілому необхідно зазначити, що режим робочого часу, його 

сутність та правове регулювання становлять собою основну передумову 

для створення демократичної та правової держави. Режим робочого часу –  

важливий аспект трудової діяльності і безпосередній фактор, який впливає 

на розмір оплати праці та час відпочинку. Оскільки Україна перебуває на 

межі входження до Європейського Союзу, значення правової природи та 

правового інституту робочого часу набуває ще більшої актуальності, адже 

завдяки йому працівнику визначається розмір заробітної плати, а також 

система її виплати. 

Отже, варто зазначити, що існує нагальна потреба у законодавчому 

закріпленні понять «режим робочого часу» та «робочий час», що зумовить 

включення лише тих періодів часу, які відповідають його правовій 

природі. 

 

1.2 Класифікація режиму робочого часу 

 

В умовах реформування трудового законодавства постає питання 

про підвищення ефективності використання режиму робочого часу в його 

різних проявах. Режим робочого часу – одна із важливих складових 

регламентації трудової діяльності працівників. Режим робочого часу є 

особливою складовою в рамках трудового права та охоплює доволі велике 

коло трудових відносин, а тому існує потреба у його класифікації. Слід 

відмітити, що класифікація дозволить оцінити всю багатогранність і 

широту режимів робочого часу та надасть змогу охарактеризувати їх 

правове регулювання. Окрім того, у процесі вивчення будь-якого питання 

класифікація дозволяє обрати найбільш і найменш вдалі елементи й 

різновиди, що потребують сучаснішого тлумачення чи уточнення, 

позитивні й негативні аспекти досліджуваного процесу. 
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Важливість впорядкування режиму робочого часу викликана 

необхідністю приведення його у відповідність із сучасними тенденціями 

розвитку трудових відносин на теренах нашої країни, що проявляється 

через обов’язок дотримуватися режиму робочого часу. Дотримання 

режиму робочого часу, що закріплений та в більшій мірі регулюється на 

локальному рівні із врахування специфіки діяльності підприємства, має 

сприяти ідентифікації трудових правовідносин. Тобто актуальність теми 

дослідження обумовлена виявленням оптимального балансу між робочим 

часом і часом відпочинку через режим робочого часу. 

Отже, регулювання та запровадження режимів робочого часу 

розглядається як важлива характеристика соціально-трудових відносин і 

впливає на стан зайнятості населення та на зміни, які відбуваються на 

ринку праці. Іншими словами, завдяки раціональному використанню 

робочого часу та встановленню режимів, виходячи із особливостей праці 

на підприємстві чи організації, можна досягти підвищення продуктивності 

праці на підприємстві. Питання про підвищення ефективності суспільного 

виробництва пов’язане з розробкою відповідних шляхів правових та 

моральних форм регулювання трудових відносин.  

Проблематиці визначення класифікації режимів робочого часу в 

більшій чи меншій мірі приділяли увагу у своїх працях такі науковці: 

М.Г. Александров, Н.Б. Болотіна, В.М. Венедіктов, Л.Я. Гінцбург, 

В.В. Глазирін, М.І. Гордієнко, С.В. Дріжчана, В.В. Жернаков, В.В. Лазор, 

Л.І. Лазор, Р.З. Лівшиць, В.І. Нікітінський, Ю.П. Орловський, 

О.С. Пашков, О.І. Процевський, О.В. Смирнов, Г.І. Чанишева, 

О.М. Ярошенко. Втім, попри вагомий внесок учених, питання 

встановлення загальновизнаного змісту режимів робочого часу, а також 

єдиної їх класифікації і досі залишаються остаточно не вирішеними, багато 

аспектів потребують подальшого вивчення та вдосконалення. 

Актуальність та важливість зазначеної проблематики класифікації режиму 
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робочого часу із врахуванням всіх структурних елементів набуває 

комплексного науково-теоретичного значення. 

Класифікація є вагомим інструментом методології права, що 

дозволяє не лише впорядкувати трудові правовідносини за відповідними 

критеріями, а й виділити серед них усе суттєве та установити неважливі 

компоненти. Як зауважує А.Б. Венгеров, це сприяє повноцінному 

усвідомленню умов і причин виникнення й функціонування розвитку 

правових явищ, процесів та інститутів [60, с. 118]. Варто наголосити, що 

проблеми з’ясування сутності режимів робочого часу, а також виведення 

єдиної класифікації залишається дискусійним як серед вчених-правників, 

так і серед юристів-практиків.  

З огляду на окреслену тему дослідження, доцільно розглянути 

позиції науковців з приводу класифікації режиму робочого часу. Як вважає 

З.В. Дзугкоєва, до видів режиму робочого часу потрібно відносити: 

− ненормований робочий день. При запроваджені цього режиму 

робочого часу варто враховувати ряд критерії, а саме обсяг роботи або 

коло обов’язків; 

− роботу в режимі гнучкого робочого часу,  яка дозволяє 

найбільш вдало поєднувати робочі і особисті інтереси, скоротити 

плинність кадрів, а використання гнучкого робочого часу дозволить 

збалансувати роботу з особистим і сімейним життям, що має сприяти 

підвищенню мотивації та продуктивності праці; 

− змінну роботу, котра передбачає графіки змінності, які 

сприяють встановленню найбільш раціонального режиму робочого часу, 

створюють умови, що забезпечують нормальний перебіг технологічного 

процесу; 

− поділ робочого дня на частини, що передбачає встановлення 

особливостей такого режиму робочого часу, враховуючи особливий 

характер праці та процеси виробництва і умов праці; 
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− роботу вахтовим методом, котра має застосовуватись при 

недоцільності виконання робіт звичайними методами, яка визначається 

роботодавцем з урахуванням обґрунтування відповідними техніко-

економічними розрахунками [61, с. 14]. З даної думки вченої можна 

зробити висновок, що, по-перше, режим робочого часу варто розглядати як 

спеціальну складову, яка залежить від особливостей діяльності 

підприємства, а, по-друге, кожен із представлених режимів застосовується 

на локальному рівні із врахуванням положень національного 

законодавства. Наведена класифікація режимів робочого часу частково 

розкриває сутність, але не розкриває зміст класифікації, який має бути 

більш широким та враховувати трудові умови на підприємстві. 

Запропоновані режими робочого часу є спеціальними, а тому вважаємо 

такий розподіл вдалим, хоча його необхідно доповнити із врахування 

загальноправових режимів, від яких варто відштовхуватись при 

запровадженні режимів спеціального характеру.  

На думку Н.Р. Нікітіної, режими робочого часу слід поділяти на такі 

види: 

− ненормований робочий час. Цей режим робочого часу є 

винятковим, його тривалість не враховується, а компенсується тільки 

наданням додаткової відпустки; 

− гнучкий робочий час, який розглядається як складова для 

підвищення продуктивності праці і утримання цінних працівників; завдяки 

гнучкому режиму робочого часу компанії можуть створювати нові і 

зберігати наявні робочі місця; 

− змінний режим роботи, що розглядається як спосіб 

регулювання режиму робочого часу на виробництвах із врахуванням 

графіку змінності; 

− режим праці і відпочинку при роботі вахтовим методом. Він 

підсумовується в межах облікового періоду, який затверджується 
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роботодавцем [62, с. 16]. Дана позиція є більш вдалою порівняно з 

класифікаційним підходом попереднього вченого. Але приведена 

класифікація не в повній мірі передає сутність режимів робочого часу, 

адже основна її спрямованість направлена на виокремлення специфічних 

видів, які можуть застосовуватись із ініціативи роботодавця на 

підприємстві, але не розкриває загальних режимів робочого часу. Для 

комплексного розкриття класифікаційних складових режиму робочого 

часу варто приділяти увагу правовому регулюванню та враховувати 

доцільність запровадження одного чи іншого режиму робочого часу 

спеціального спрямування на підприємстві. При запровадженні режиму 

робочого часу трудова діяльність працівника має оптимально 

поєднуватись із відпочинком для відновлення трудової функції. Отже, 

класифікація режимів робочого часу повинна бути більш повною та 

багатоаспектною. 

М. І. Гордієнко пропонує таку класифікацію режимів робочого часу:  

1) режим, який забезпечує дотримання тривалості робочого дня;  

2) режим, який забезпечує дотримання тривалості робочого 

тижня;  

3) режим, який забезпечує дотримання тривалості робочого дня і 

робочого тижня за певний обліковий період [63, с. 156]. Дана 

класифікація не дає уявлення про всю специфіку запровадження та 

регулювання режимів робочого часу і передбачає їх поділ досить 

абстрактно без розкриття змістовних складових, які мають входить в рамки 

кожної класифікаційної одиниці. Класифікація режиму робочого часу 

повинна включати в себе систему норм із врахуванням економіко-

правових елементів діяльності організації, а режим, який регламентований 

на локальному рівні, має передбачати ефективне функціонування при 

дотриманні основного принципу, відповідно до якого правове 

регулювання робочого часу і відпочинку перебуватимуть у взаємодії. 
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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 [49, с.280].  

Спеціальні режими робочого часу потрібно застосовувати лише як 

виняток щодо певного кола осіб, виходячи із умов праці. Цей режим 

робочого часу складається з таких елементів:  

− ненормованого робочого дня;  

− перервного робочого часу;  

− гнучкого графіка роботи;  

− вахтового методу організації роботи [49, 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. З огляду на це, варто 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. 
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Проаналізувавши наявні підходи науковців, надамо наступну 

класифікацію режимів робочого часу з характеристикою кожної 

структурної одиниці в ній. Приведена нижче класифікація режимів 

робочого часу, досліджена з наукових позицій, дозволить глибше 

зрозуміти їх сутність, вагомість і окреслити напрями підвищення 

ефективності їх функціонування. Дослідження класифікації режимів 

робочого часу сприятиме кращому розумінню того, який саме режим слід 

обрати для врегулювання трудових правовідносин на рівні підприємства із 

врахування специфіки діяльності. 

1. Загальні режими робочого часу: 

1) п’ятиденний та шестиденний робочий тиждень. Варто зазначити, 

що встановлена законом тривалість робочого часу реалізується протягом 

кожного робочого дня. З огляду на це, норма робочого дня при 

п’ятиденному чи шестиденному робочому тижні не повинна перевищувати 

встановлену трудовим законодавством [32]. Режим робочого часу слід 

розглядати і як елемент трудових правовідносин, що проявляється через 

взаємодію між суб’єктами трудового права, які мають взаємні права та 

обов’язки [64, с. 665]. Тобто потрібно 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 і соціальними межами. Виходячи з 

цього, нормальною визнається тривалість праці упродовж дня, тижня, яка 

не завдає шкоди нормальному існуванню та розвитку людини [65, с. 75]. 

Вчений у своє трактування вклав досить багато аспектів, які визначають 

важливість регулювання режиму робочого часу. А.О. Савченко відобразив 

своє твердження через призму актуальності та структурної важливості, 

виходячи із фізичних і соціальних параметрів праці працівника. 
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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 [49, с. 270]. Доцільно зазначити, що 

найбільш поширеним є п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними 

днями. Виходячи із загальної норми тривалості робочого тижня (40 годин), 

робочий день може тривати 8 годин щоденно [32]. Таким чином, щоденна 

тривалість роботи має визначатись на локальному рівні роботодавцем за 

погодженням з профспілковим представником підприємства чи організації. 

Згідно з положеннями ст. 52 КЗпП на підприємствах, де недоцільно 

запроваджувати п’ятиденний робочий тиждень, встановлюється 

шестиденний з одним вихідним днем [32]. Із наведених положень можна 

зробити висновок, що п’ятиденний або шестиденний робочий тиждень 

встановлюється роботодавцем з урахуванням специфіки роботи. 

 Отже, тривалість часу, що визначається робочим, протягом 

тижня має регламентуватись на рівні локального спрямування та 

передбачати режим загального чи спеціального робочого часу. Для 

запровадження одного із режимів робочого часу в межах трудових 

правовідносин, які виникають між суб’єктами трудового права на підставі 

укладення між ними трудового договору з приводу використання найманої 

праці працівника, необхідно враховувати та обговорювати доцільність 

його запровадження, виходячи із галузі, в якій здійснює діяльність 

підприємство; 

2) підсумований облік робочого часу. 

Представлений загальний режим робочого часу передбачає фіксацію 

виходу працівника на роботу, отримання відомостей про фактично 

відпрацьований ним час. Саме завдяки здійсненню обліку часу, що 

визначається робочим, останній є важливою складовою дотримання 

роботодавцем і працівниками нормативів робочого часу та організації 
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оплати праці працівників. Облік часу роботи, визначений у відповідних 

документах, підлягає відпрацюванню [66, с. 108]. У цих документах, які 

направлені на облік робочого часу, має відображатись час виконання 

працівником роботи та час відпочинку. При режимі, який базується на 

тижневому обліку робочого часу, тривалість щоденної роботи 

визначається графіком і може бути неоднаковою в різні дні тижня.  

При щоденному обліку підраховується робочий час протягом 

кожного дня із встановлення однакової його тривалості. А 

підсумований облік запроваджується на безперервно діючих 

підприємствах, де за умовами виробництва не може бути додержана 

щоденна тривалість робочого часу, але за обліковий період дана тривалість 

не має перевищувати нормального числа робочих годин (ст.ст. 50, 51 

КЗпП) [32]. Зазначений вид обліку згідно з положеннями ст.61 КЗпП 

застосовується переважно до працівників таких галузей, як транспорт, 

будівництво, комунальна сфера [32]. Отже, якщо розраховувати норми 

часу, що визначається робочим, відповідно до положень, передбачених 

спеціальним режимом, а саме обліком, необхідно розуміти, що до цього 

періоду не належить час, протягом якого працівник звільняється від 

виконання обов’язків трудового характеру із збереженням місця роботи. 

Наприклад, при відпустці, яка є щорічною, чи отриманні відпустки у 

зв’язку з навчанням норма робочого часу зменшується на кількість годин, 

виходячи із часу невиконання трудової функції. 

Таким чином, коли виробнича діяльність підприємства та ряд 

технологічних умов надають можливість встановлювати робочий день в 

межах тривалості робочого часу, яка передбачена законодавством про 

працю, даний вид обліку не застосовується, тому що він передбачений 

законом як виняток із правил. Варто зазначити, що для працівників може 

встановлюватися підсумований облік робочого часу із врахуванням 
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щотижневих днів для відпочинку. Ці дні відокремлюються у графіку 

змінності від загального числа вільних від роботи днів. 

2. Спеціальні режими робочого часу: 

1) ненормований робочий день. 

Потрібно зауважити, що основною передумовою для встановлення 

ненормованого робочого дня є збільшення обсягу роботи. Так, наприклад, 

М.Г. Александров визначав ненормований робочий день як день, який не 

обмежений у часі, а обмежений обсягом роботи [67, с. 203-204]. Таким 

чином, вчений пов’язує збільшення тривалості робочого часу із 

збільшенням виконуваних працівником завдань та функцій, передбачених 

або обумовлених трудовим договором. Е.А. Панов ненормований робочий 

день розглядає як необмежену тривалість встановленої кількості годин, що 

визначається обсягом роботи [68, с. 56]. Автор виділяє даний вид режиму 

як певну часову категорію із врахування трудових завдань на підприємстві, 

що, в свою чергу, впливає на запровадження спеціального режиму 

робочого часу. 

Доцільно зазначити, що в наукових колах тривають дискусії з 

приводу визначення сутності ненормованого робочого часу. Більшість 

вчених наголошують на тому, що ненормований робочий час слід 

розглядати як режим робочого часу. Цікаву думку відносно дослідження 

цього поняття наводить В.В. Жернаков, вказуючи, що ненормований 

робочий день – це особливий режим робочого часу, який передбачений для 

певної категорії працівників у випадках неможливості нормування часу та 

у разі потреби виконання цими працівниками трудових обов’язків понад 

норму робочого часу. Науковець наголошує на тому, що це не є 

надурочною роботою і додатково не оплачуються [69, с. 166-167]. Як 

бачимо, В.В. Жернаковим виділено широкий спектр особливостей сутності 

ненормованого робочого дня та враховано всі найбільш актуальні складові 

даного поняття. 
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На думку Р.З. Лівшиця і Ю.П. Орловського, ненормований робочий 

день – це особливий режим робочого часу окремих працівників, 

обумовлений специфічним характером праці, при якій допускається за 

необхідністю в окремі дні робота понад встановлену тривалість робочого 

часу за пропозицією роботодавця або за ініціативою самого працівника 

[70, с. 164]. Таким чином, на основі думок вчених можемо визначити, що 

загальний зміст ненормованого робочого дня полягає у встановленні 

збільшеної часової тривалості робочого часу. 

В.М. Венедіктова вважає, що ненормований робочий час є певним 

відхиленням від нормальної тривалості робочого часу [71, с. 101]. Отже, 

визначення ненормованого робочого часу порівняно із тривалістю, 

передбаченою нормами законодавства, дещо різниться за рахунок 

звуження змісту останнього до меж часового простору. 

У науковій літературі досить поширеною є позиція, відповідно до 

якої ненормований робочий час трактується як особливий вид робочого 

часу, що встановлюється для певної категорії працівників нормативно або 

угодою сторін і допускає можливість у разі потреби виконання цими 

працівниками своїх трудових обов’язків після закінчення робочого дня без 

спеціального документального оформлення [72, с. 601]. З даної позиції 

можна зробити кілька висновків. По-перше, даний вид спеціального 

режиму робочого часу є особливим за своїм характером. По-друге, варто 

говорити про необхідність запровадження ненормованого робочого часу 

до певної категорії працівників із врахуванням специфіки діяльності 

організації чи підприємства. 

 Відповідно до Рекомендацій про порядок надання працівникам з 

ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий 

характер праці, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України від 10 жовтня 1997 pоку № 7, режим ненормованого 

робочого дня встановлюється для певної категорії працівників у разі 
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неможливості нормування часу трудового процесу [73]. З огляду на 

положення представленого нормативно-правового акта, трудова діяльність 

працівників визначається колом обов’язків і навантаженням. Таким чином, 

при необхідності ця категорія працівників виконує роботу понад норму 

тривалості робочого часу.  

На працівників з ненормованим робочим днем поширюється 

встановлений на підприємстві чи установі режим робочого часу, у зв’язку з 

цим роботодавець не має права систематично залучати працівників, які 

працюють згідно з особливостями цього режиму, до роботи понад 

встановлену тривалість робочого часу. Незважаючи на це, обов’язки 

працівника як суб’єкта трудових правовідносин мають бути задекларовані 

в трудовому договорі чи інших актах локального регулювання таким 

чином, щоб була передбачена можливість виконувати трудові завдання в 

межах нормального робочого часу. Тобто ненормований робочий день 

може бути приведений в дію на підприємствах різного масштабу та форми 

власності і здійснюватися в межах законодавчо встановлених норм 

юридичного характеру з відповідними правовими гарантіями; 

2) перервний робочий час. 

Даний режим перервного робочого часу запроваджується при 

особливих умовах і характеру праці, які вимагають поділу тривалості 

здійснення трудової діяльності на певні частини. Робочий день може бути 

поділений на частини з тією умовою, щоб сумарна тривалість праці не 

перевищувала в сукупності максимальної тривалості робочого дня (ст. 60 

КЗпП) [32]. Зазвичай, даний режим застосовується для працівників, 

зайнятих у сфері обслуговування населення, в сільському господарстві, 

для водіїв тролейбусів, трамваїв [66, с. 110]. Питання про запровадження 

режиму робочого часу залежить від специфіки галузі та визначається при 

підписанні колективного договору, в якому закріплено поділ робочого дня 

на частини. Даний поділ є доцільним, виходячи із особливостей діяльності 
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суб’єкта господарювання, які вимагають виконання трудової діяльності не 

безперервно, як при інших режимах робочого часу, а з відповідними 

перервами, що мають бути більше двох годин і не становлять собою 

перерви для відпочинку і харчування. 

Доцільно вказати, що обов’язки трудового характеру працівники 

мають виконувати протягом певного часу з дотриманням відповідного 

режиму через закріплення часових меж, виходячи із локального 

регулювання. Встановлення раціонального режиму праці й відпочинку 

становить собою засіб підвищення продуктивного використання робочого 

часу і дозволяє створювати більшу кількість продукції при зменшених 

навантаженнях на працівника, який її виконує в межах підприємства. 

Отже, встановлення режиму робочого часу на підприємстві має 

відповідати інтересам суб’єктів трудових правовідносин [74, с. 11]. Таким 

чином, локальне регулювання режиму робочого часу повинне відображати 

в повній мірі специфіку конкретного підприємства, установи та 

враховувати всі специфічні особливості праці кожного працівника при 

виконанні конкретної роботи, тому режими роботи підприємства і 

працівників не завжди збігаються, що змушує роботодавця застосовувати 

режими спеціального характеру для регулювання робочого часу на 

підприємстві, в установі чи організації. 

О.Є. Костюченко, досліджуючи режим робочого часу працівників 

медичних закладів, зазначав, що дане питання детально регламентується в 

Галузевих правилах внутрішнього трудового розпорядку. Так, відповідно 

до п. 16 цих правил, для працівників закладів охорони здоров’я України 

тривалість щоденної роботи, у тому числі час початку та закінчення 

щоденної роботи, перерви для відпочинку та прийому їжі, визначається 

графіками змінності, що затверджуються власником або уповноваженим 

ним органом за згодою з профспілковим органом із дотриманням 

встановленої тривалості робочого часу за тиждень чи інший обліковий 
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період. За рішенням трудового колективу дозволяється встановлення 

тривалості робочої зміни до 24 годин (крім водіїв санітарного транспорту). 

У кожному конкретному випадку питання встановлення тому чи іншому 

працівнику тривалості робочої зміни до 24 годин має вирішуватися лише 

за згодою працівника і профспілкового органу закладу охорони здоров’я 

[75, с. 180-181]. Тобто локальними нормативно-правовими актами 

допускається встановлення довготривалого робочого дня, що обов’язково 

компенсується наданням належного часу відпочинку. 

Л.Я. Гінцбург ще 1966 року писав, що робота вночі допускається на 

багатьох виробництвах та установах з міркувань соціального характеру. 

Одними з таких установ автор виділив установи охорони здоров’я, але далі 

він висловлює думку стосовно того, що зміни тривалістю 12 годин занадто 

тривалі, сприяють накопиченню втоми, шкідливі та небажані [76, с. 239]. 

Трудова діяльність працівників галузі охорони здоров’я характеризується 

непередбачуваністю трудових завдань, а це вимагає специфічного режиму 

робочого часу, яким і є перервний, спеціально встановлюваний режим для 

відповідних категорій працівників. 

Тобто даний спеціальний режим має обмежене коло дії і 

застосовується за певних умов, коли існує необхідність у забезпеченні 

безперервного обслуговування населення. Виконувана трудова діяльність 

при даному режимі робочого часу передбачає оптимальну співрозмірну 

тривалість часу відпочинку, яка покликана відновити працездатність 

працівника; 

в) гнучкий графік роботи.  

Його потрібно розглядати як спеціальний режим робочого часу для 

окремих працівників, при якому допускається самостійне врегулювання 

щоденної тривалості робочого часу. При запровадженні цього режиму 

повинно бути враховано максимальну тривалість робочого часу – не 

більше 10 годин, а час перебування на підприємстві – не більш 12 годин, 
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включаючи перерви [77; 66, с. 112]. Обов’язковою умовою застосування 

режиму гнучкого робочого часу є забезпечення точного обліку 

відпрацьованого часу, виконання встановленого виробничого завдання 

кожним працівником і 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 [78]. В положеннях  даного 

документа закріплено рекомендації, які можуть бути застосовані в межах 

підприємств з метою більш продуктивного використання робочого часу та 

засобів виробництва. У даних рекомендаціях передбачено, що гнучкий 

режим переважно включає в себе підсумований облік робочого часу із 

необхідною вимогою відпрацювання працівником встановленої 

законодавством кількості годин в обліковому періоді. 

При встановленні на локальному рівні гнучкого графіка роботи 

працівник має право самостійно регулювати норми як загальної тривалості 

робочого часу, що встановлюються згідно з законодавством про працю 

(тривалість робочого дня, робочого тижня), так і початок та кінець 

робочого дня, але лише із урахуванням в повній мірі кількості годин у 

межах облікового періоду. Диференціація правового регулювання режиму 

часу, що є робочим, визначається при поєднанні різних чинників як 

об’єктивного характеру, так і суб’єктивного спрямування. Запровадження 

режиму гнучкого робочого часу не тягне змін в нормуванні та оплаті праці 

працівників і порядку нарахувань доплат, премій. Правовою підставою для 

встановлення гнучкого режиму робочого часу є положення КЗпП та 

Закону України «Про колективні договори і угоди» [79], які містять 

загальні положення щодо режиму роботи, тривалості робочого часу, що 

регулюється в рамках колективного договору. Окрім того, безпосередню 

деталізацію та конкретизацію режим гнучкого робочого часу отримує в 
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локальних нормативно-правових актах на кожному підприємстві, в 

установі чи організації. 

Гнучкий робочий час встановлюється у правилах внутрішнього 

трудового розпорядку підприємства. Режим роботи гнучкого спрямування 

може встановлюватись за угодою між працівником та роботодавцем як при 

прийнятті на роботу, так і згодом, у процесі трудових правовідносин. 

Отже, застосування гнучкого робочого часу забезпечує економніше 

використання робочого часу, сприяє більш злагодженій трудовій 

діяльності на підприємстві та може визначатись лише за згодою сторін 

трудового договору. В основі запровадження саме цього спеціального 

режиму робочого часу має бути передбачено точний облік часу, що був 

відпрацьований працівником у межах трудових завдань. Таким чином, 

переведення працівника на даний режим можливе лише за його згодою та 

передбачає відповідне закріплення на рівні підприємства із врахуванням 

термінів і умов застосування даного спеціального режиму робочого часу; 

г) вахтовий метод організації роботи.  

Останній складовий елемент, що входить у межі спеціального 

режиму робочого часу, – режим із вахтовим методом організації робіт, що 

передбачений Основними положеннями про вахтовий метод організації 

робіт, затвердженими постановою Державного комітету СРСР з праці та 

соціальних питань, Секретаріату ВЦРПС, Міністерства охорони здоров’я 

СРСР від 31 грудня 1987 pоку № 794/33-82, у редакції від 17 січня 1990 

pоку [80]. Даний метод організації робочого часу був характерним для всіх 

республік колишнього Радянського Союзу і успадкованим Україною та 

залишається поширеним і дотепер. 

Обліковий період охоплює весь робочий час, час у дорозі та час 

відпочинку, який припадає на цей календарний відрізок часу. Даний метод 

розглядається як форма організації робіт із врахуванням ресурсів 

трудового характеру за межами підприємства чи постійного проживання 
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працівника направлена на діяльність в межах виробничих процесів на 

підприємстві та організовується за допомогою підсумованого обліку 

робочого часу. 

Тривалість вахти не може перевищувати 1 місяця, а тривалість 

робочого дня – 10 годин. Роботодавець повинен створити для працівників 

соціально-побутові умови, забезпечити транспортом, спецодягом та 

медичного обслуговуванням. Слід враховувати той факт, що при даному 

методі роботи запроваджується підсумований облік робочого часу із 

розрахунку кварталу чи місяця, але часовий період не має перевищувати 

один рік. На роботодавця покладається обов’язок вести облік робочого 

часу і відпочинку кожного працівника, який працює вахтовим 

методом [81]. Вахтовий метод незамінний там, де виробничі об’єкти 

значно віддалені від місця перебування базового підприємства, утруднене 

будівництво об’єктів соціального призначення в місці роботи, а також 

спостерігається дефіцит трудових ресурсів і роботи проводяться в певних 

природно-кліматичних умовах. 

Таким чином, даний метод є досить застарілим з огляду на його 

регулювання положеннями постанови від 1987 року. Тому в процесі 

реформування необхідно удосконалити положення трудового 

законодавства та представити чіткіші пояснення і формулювання 

вахтового методу організації роботи як спеціального режиму робочого 

часу на підприємствах чи в організаціях. На даний момент зазначена 

Постанова, що регламентує положення про вахтовий метод, продовжує 

діяти відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок 

тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу 

РСР» № 1545-XII від 12.09.1991 [82]. Окрім того, питання встановлення 

вахтового методу організації робочого часу регламентується 

різноманітними підзаконними нормативно-правовими актами, наприклад, 

наказом Державного агентства України з управління зоною відчуження № 
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10 від 20.01.2012 [83], що визначає режим роботи працівників Державного 

агентства України з управління зоною відчуження. 

Отже, в процесі правового регулювання спеціальних режимів 

робочого часу внаслідок різних причин виникає ряд проблем, які не були 

враховані при нормотворчій діяльності та є досить застарілими в умовах 

швидкого розвитку трудових правовідносин. Режим робочого часу – 

механізм раціонального та ефективного виконання працівником своєї 

трудової діяльності, що передбачає безпосереднє дотримання прав і свобод 

учасників трудових правовідносин, а також реалізації працівником своїх 

гарантій у сфері праці. 

Таким чином, на основі розгляду найбільш актуальних наукових 

поглядів стосовно класифікації режимів робочого часу ми надали 

комплексну характеристику оригінальній класифікації режиму робочого 

часу.  

Режим робочого часу є комплексним, багатоаспектним та 

різнобарвним явищем, яке диференціюється в залежності від певних 

обставин здійснення трудової діяльності. Діяльність суб’єкта 

господарювання може характеризуватися певними особливостями, які 

вимагають встановлення специфічного режиму робочого часу для 

найманих працівників. Той чи інший режим часу роботи впливає на права 

та свободи працівника, які можуть дещо обмежуватись у порівнянні із 

звичайним режимом робочого часу. Разом з тим, національне трудове 

законодавство регламентує певний баланс часу роботи та часу відпочинку 

для працівника, а також гарантії збереження даного балансу, надаючи 

змогу працівнику ефективно відновити власні сили задля подальшого 

максимально якісного виконання трудових обов’язків. 

Основними джерелами правового регулювання режиму робочого 

часу виступають локальні нормативно-правові акти, а саме колективні 

договори та правила внутрішнього трудового розпорядку, які надають 
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змогу встановити оптимальний режим робочого часу для усіх працівників 

підприємства, установи чи організації або для визначеного кола 

працівників із обов’язковим врахуванням специфіки виконуваної цими 

працівниками трудової діяльності. 

 

1.3. Загальнотеоретична характеристика видів правового 

регулювання режиму робочого часу 

 

Актуальність досліджуваної теми зумовлена активним 

реформуванням національного законодавства, в тому числі й у галузі 

трудових правовідносин, а також появою нових та зміною існуючих 

тенденцій у встановленні режимів робочого часу для працівників на 

підприємствах, в установах та організаціях. Трудова діяльність є вагомим 

та необхідним процесом, який забезпечує задоволення потреб населення і 

дозволяє їм отримувати належний розвиток та самовдосконалення. 

Широка демократизація та лібералізація правовідносин у сфері праці 

передбачає перегляд основних законодавчих положень, а також науково-

теоретичних позицій щодо різних аспектів виконання працівниками своїх 

трудових обов’язків, зокрема й у сфері режиму робочого часу. 

Питання уніфікованої класифікації правового регулювання режимів 

робочого часу залишається невирішеним у зв’язку з тим, що нормативно-

правова регламентація даного суспільно-правового явища відбувається на 

декількох рівнях і за різними галузями суспільного виробництва 

диференційовано, а тому може розподілятися на підвиди за різними 

критеріями, зокрема за юридичною силою нормативно-правових актів, за 

сферою трудової діяльності тощо. Окрім того, активна розробка та 

прийняття в першому читанні проекту Трудового кодексу України також 

зумовлює перегляд нормативно-правового регулювання режиму робочого 

часу. 
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Вивченню питань правового регулювання режиму робочого часу 

працівників приділялась увага у працях таких вчених: М.Г. Александрова, 

В.С. Андрєєва, Я.І. Безуглої, В.С. Венедиктова, В.М. Венедиктової, 

Г.С. Гончарової, О.Д. Зайкіна, С.О. Іванова, Ю.М. Коршунова, 

Л.І. Лазора, Ю.П. Орловського, Л.Я. Островського, О.І. Процевського, 

О.В. Смірнова, В.М. Толкунової та інших.  

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

є частиною національного законодавства України [84]. Україна 

ратифікувала досить широке коло документів міжнародного характеру, 

правові норми яких закріпилися в національному трудовому законодавстві 

норми щодо максимальної тривалості робочого часу,  деяких режимів робочого 

часу тощо. 

Конституційні норми визначають місце міжнародно-правових актів у 

системі права держави, регламентують право кожного звертатися до 

міжнародних організацій для захисту своїх прав, окреcлюють межі дії 

міжнародно-правових гарантій [85, с. 58]. При цьому варто відмітити, що 

сучасний етап правового регулювання суспільних відносин в Україні 

відзначається активізацією інтеграційних процесів в європейському 

напрямку в умовах глобалізації соціально-економічних процесів, що 

супроводжується, відповідно, підвищенням ролі міжнародно-правового 

регулювання суспільних відносин, в тому числі й трудових [86]. У 

міжнародних нормативно-правових актах встановлено основні положення 

[87], принципи та гарантії захисту трудових прав працівника, зокрема 

щодо нормування праці та правового регулювання робочого часу. 

Частина 2 ст. 45 Основного Закону нашої держави визначає, що 

максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість часу 

відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а 

також інші умови реалізації громадянами свого права на працю 
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регламентуються законодавством [84]. Відповідно до даного 

конституційного положення діяльність органів державної влади, зокрема 

законодавчих органів, спрямовується на створення нормативно-правової 

бази правової регламентації режиму робочого часу та забезпечення 

працівників мінімальними гарантіями в даній сфері. Тобто Конституція 

України встановлює основоположні засади, відповідно до яких 

забезпечується нормотворча політика в сфері встановлення режимів 

робочого часу. 

Регулювання режиму робочого часу є важливою складовою 

трудового законодавства України. Доцільно вказати на те, що інститут 

робочого часу містить в собі норми Основного Закону та передбачає 

скорочення робочого дня для працівників окремих професій, а також 

скорочення робочого часу в нічний період доби. Регулювання правового 

характеру режиму робочого часу здійснюється централізовано із 

врахуванням імперативних норм, тому що регламентація інституту 

робочого часу обумовлена цілями і завданнями в рамках трудових 

відносин [55, с. 23]. У свою чергу, законодавче закріплення режиму 

робочого часу передбачає суттєву гарантію права на відпочинок, що є 

необхідною умовою для повноцінного розвитку людини. 

Як зазначає П.А. Рудик, Конституція України є  основою правової 

системи країни, її законодавства. Даний Основний Закон є складовим 

елементом повноцінного забезпечення держаного суверенітету нашої 

країни, консолідації українського суспільства, створення належних умов 

для реалізації соціально-економічних прав людини. Також Основний 

Закон має на меті реформування інститутів державно-правового 

спрямування на його основі, особливо у сфері праці. Це потребує науково-

обґрунтованого системного забезпечення та запровадження нових змін в 

систему трудового законодавства, а також передбачає наполегливу та 

конструктивну роботу політиків, учених щодо внесення конкретних 



 

 

62 

пропозицій при проведенні комплексної правової реформи [88, с. 3]. У 

наукових колах вітчизняні фахівці наголошують на необхідності 

визначення державних стандартів у сфері праці та мінімального рівня 

гарантій трудових прав суб’єктів трудових правовідносин, форм і способів 

включення людини у процес праці шляхом прийняття відповідних законів 

[89, с. 38]. Таким чином, у положеннях Основного Закону чітко закріплено 

наступне: максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість 

часу відпочинку, перелік вихідних та святкових днів, які визначається 

виключно законодавством. 

Отже, Конституція України в контексті правового регулювання 

режиму робочого часу характеризується тим, що встановлює загальне 

спрямування діяльності органів державної влади щодо створення системи 

нормативно-правового регулювання режиму робочого часу для 

працівників та надання мінімальних гарантій останнім. Положення 

Основного Закону нашої держави регламентують загальні положення, які 

спрямовують та координують діяльність усіх суб’єктів трудових 

правовідносин як у загальному процесі здійснення трудової діяльності, так 

і щодо режиму робочого часу працівників. 

У процесі аналізу видів правового регулювання режиму робочого 

часу працівників варто розглянути конвенції МОП. Насамперед, необхідно 

розглянути ті, що ратифіковані Україною. У першу чергу, мова йде про 

Конвенцію МОП № 47  про скорочення робочого часу до 40 годин на 

тиждень 1935 року [90]. В положеннях цього міжнародного документа 

задекларовано принцип 40-годинного робочого тижня, що направлений на 

недопущення зниження рівня життя працівників. Таким чином, режим 

робочого часу становить категорію економічного характеру, яка 

закріплюється в трудовому законодавстві певної країни і передбачає 

встановлення тривалості робочого часу та виконання трудових обов’язків в 

його межах. Тому проблему регулювання режиму робочого часу потрібно 
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розглядати комплексно з дотриманням заходів щодо удосконалення 

законодавства та врахуванням актів міжнародного характеру в даній сфері, 

що мають ґрунтуватись на принципах доцільності трудових норм та 

конституційних прав і свобод людини. 

Доцільно вказати, що у положеннях статей Конвенції Міжнародної 

організації праці № 30 про регулювання робочого часу в торгівлі та 

установах  1930 року [91] та Конвенції № 67  про тривалість робочого часу 

і відпочинку на дорожньому транспорті  1939 року [92] закріплено 

регулювання робочого часу працівників у цій сфері. 

Представлені документи міжнародного характеру розкривають 

режим робочого часу, виходячи із обліку часу, що визначається робочим і 

використовується для працівників залізничного транспорту, водіїв та осіб, 

які працюють на експлуатаційних підприємствах. При підсумованому 

обліку робочого часу передбачена законодавством норма робочого часу 

повинна бути дотримана відповідно до положень трудового законодавства 

і для більшості галузей специфічного напряму діяльності визначається в 

розрахунку облікового періоду. 

Потрібно наголосити на такій істотній особливості в питанні 

обмеження тривалості робочого часу і встановлення нормальної тривалості 

робочого часу, що зазвичай пов’язано з державною охороною здоров’я 

осіб, які найбільш потребували такої охорони: малолітніх, жінок, і тільки 

після цього інших категорій працівників. Особливості трудової діяльності 

та правове регулювання робочого часу розкриті в актах міжнародного 

зразка, а саме: Конвенції № 79 про обмеження нічної праці дітей і підлітків 

на непромислових роботах 1946 року [93] та Конвенції № 90 про нічну 

працю підлітків у промисловості [94]. Тобто робочий час у межах 

загальних правил застосовується в тому випадку, якщо робота виконується 

при належних та нешкідливих умовах праці та особи, які її виконують, не 

потребують спеціальних заходів охорони праці.  
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Констатуємо, що праця деяких категорій працівників має свої 

особливості, що зумовлені специфікою її організації в різних галузях 

економіки, тяжкістю та шкідливістю умов праці. Тобто режим робочого 

часу працівників, які працюють в складних трудових умовах, регулюється 

положеннями підзаконних актів [95, с. 542; 96; 97]. З огляду на це, варто 

привести твердження С.С. Алєксєєва, який зазначав, що диференціація за 

суб’єктами властива саме трудовому праву, де через значну кількість актів 

нормативного характеру передбачається регулювання праці окремих 

категорій працівників [98, с. 137]. Нормативно-правові акти в сфері 

трудової діяльності характеризуються високим ступенем узагальнення, що 

дещо звужує можливість належного диференційованого правового 

регулювання праці відповідних категорій працівників. 

Враховуючи євроінтеграційні прагнення України, потрібно вказати, 

що регулювання режиму робочого часу закріплюється в нормативно-

правових актах країн Європи з розкриттям ознак часового проміжку, 

протягом якого працівник перебуває в розпорядженні роботодавця [99, с. 

19].  

У праві країн ЄС досить детально розглядається питання 

регулювання режиму робочого часу. Це стосується, насамперед, 

Директиви 2003/88 про деякі аспекти організації робочого часу від 04 

листопада 2003 року [99], яка встановлює, що тривалість середнього 

робочого часу не може перевищувати 48 годин на тиждень при обліковому 

періоді і становить чотири місяці.  

Отже, міжнародні акти МОП у питанні правового регулювання 

режиму робочого часу характеризуються тим, що закріплюють положення 

правового спрямування у сфері трудових відносин та розкривають 

важливість режимів робочого часу через розподіл праці і відпочинку, а 

також передбачають спеціальні заходи охорони прав працівників, 

враховуючи специфіку галузі.  Загалом, законодавство нашої країни в 
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сфері регулювання режиму робочого часу враховує трудові стандарти 

міжнародного характеру, але все ж необхідно провести комплекс заходів 

для гармонізації національних норм із законодавством країн 

Європейського континенту. Таким чином, правове регулювання трудової 

діяльності працівників має здійснюватися комплексом чітких заходів з 

метою результативного реформування трудового законодавства.  

Наступним актом законодавства, у якому розкрито питання 

тривалості, складу, режиму і порядку обліку робочого часу, є Кодекс 

законів про працю України. Варто вказати на те, що статтею 50 Кодексу 

законів про працю України визначено лише нормальну тривалість 

робочого часу. У ньому, зокрема, передбачається, що нормальна 

тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на 

тиждень [32]. Отже, правова норма, яка встановлює певну тривалість 

робочого часу, носить імперативний характер. Нормативно закріплена 

тривалість робочого часу не має бути більшою ніж 40 годин на тиждень. 

Згідно з положеннями ст. 52 Кодексу законів про працю України 

запроваджується п’ятиденний робочий тиждень, а тривалість режиму 

робочого часу регламентується в межах правил внутрішнього трудового 

розпорядку на локальному рівні. На тих підприємствах, в установах, 

організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи 

запровадження п’ятиденного робочого тижня є недоцільним, 

встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. 

При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може 

перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій 

нормі 36 годин і 4 годин при тижневій нормі 24 години [32]. Основне 

джерело правового регулювання трудової діяльності – Кодекс законів про 

працю – закріплює найважливіші засади регламентації режиму робочого 

часу працівників. Визначення обмеження максимальної щотижневої 
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тривалості робочого часу є фундаментом для встановлення відповідного 

режиму робочого часу. 

І.О. Снігірьовою висловлена цікава думка про те, що режим 

робочого часу має визначатися рівномірно та структуровано задля 

нормального відновлення працездатності працівника під час відпочинку та 

недопущення погіршення здоров’я останнього через перевантаження 

робочого часу [50, с. 9]. Дана позиція в повній мірі передає сутнісну 

важливість правильного регулювання режиму робочого часу працівників і 

передбачає рівномірність як робочого часу, так і часу відпочинку. Для 

більш повного розкриття положень Кодексу законів про працю у сфері 

регулювання режиму робочого часу варто розглянути питання 

підсумованого обліку робочого часу. Згідно з положеннями ст. 61 Кодексу 

підсумований облік на підприємствах запроваджується за умови, якщо 

тривалість робочого часу за обліковий період не перевищує нормального 

числа робочих годин [32; 100]. Отже, на підприємствах, де з ряду 

об’єктивних причин не може бути дотримана щоденна або щотижнева 

тривалість робочого часу, ускладнюється можливість забезпечення права 

працівника на відпочинок, запроваджується підсумований облік робочого 

часу, який передбачає постійне чергування робочого часу та часу 

відпочинку.  

Варто зазначити, що згідно з чинним законодавством про працю при 

підсумованому обліку робочого часу на безперервних роботах при 

шестиденному робочому тижні тривалість роботи в нічний час 

прирівнюється до денної, але в деяких випадках передбачається 

скорочення в часовому вимірі на одну годину. Наказом Міністерства 

статистики України від 05 грудня 2008 року № 489 затверджено форми, які 

є типовими для первинного обліку, в тому числі й обліку використання 

режиму робочого часу, де передбачено мінімальну кількість показників, 

рекомендованих для застосування, виходячи з позиції галузевої діяльності 
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підприємства [101]. Варто зазначити, що при підсумованому обліку 

робочого часу, що є режимом робочого часу, законодавством передбачена 

норма, яка повинна бути дотримана не щоденно чи щотижнево, а за більш 

тривалий час – місяць, квартал, сезон, рік.  

Щоденна чи щотижнева тривалість робочого часу може 

коригуватись по відношенню встановлених законом норм. Для ведення 

підсумованого обліку робочого часу обирається відповідний період, 

протягом якого здійснюється поєднання робочого часу з урахуванням 

вимоги стосовно неперевищення сорокагодинного тижня [32]. Тобто норма 

режиму робочого часу передбачає працю відповідно до графіка, 

розробленого на підприємстві, та може враховувати роботу за змінами. 

У свою чергу, скорочений робочий час, передбачений ст. 51 КЗпП, 

встановлюється тривалістю від 24 до 36 годин на тиждень для працівників 

із шкідливими умовами праці [32]. З огляду на це, в ст. 52 КЗпП 

передбачається можливість запровадження шестиденного робочого тижня 

в межах підприємства, виходячи із особливостей виробництва та 

недоцільності використання п’ятиденного робочого тижня. В положеннях 

викладеної статті наголошено, що тривалість щоденної роботи не може 

перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин з відповідним 

зниженням, виходячи із норми в розрахунку на тиждень [32]. Тобто режим 

робочого часу має встановлюватись роботодавцем з урахуванням 

особливостей підприємницької діяльності і положень на рівні державного 

регулювання трудових відносин. 

Варто враховувати той факт, що спеціальні режими робочого часу 

запроваджуються у разі винятку щодо певного кола осіб, тому що режим 

спеціального характеру передбачає особливі умови та характер праці, 

регулюється в залежності від специфіки займаної посади і соціальної 

функції особи. До спеціальних режимів робочого часу відносять 
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ненормований робочий день, перервний час роботи, гнучкий графік 

роботи, а також метод організації вахтового характеру роботи [102]. 

Відповідно до ст. 58 КЗпП перехід з однієї зміни в іншу, як правило, 

має відбуватись через кожний робочий тиждень в години, визначені 

графіком змінності. Графіки змінності, які використовуються на практиці, 

передбачають прямий порядок чергування працівників, а тривалість 

робочої перерви між змінами має бути не меншою подвійної тривалості 

часу роботи в попередній зміні, включаючи також час перерви для 

відпочинку та харчування [32]. Всі ці положення Кодексу законів про 

працю України закріплюють норми режиму робочого часу, тому, 

аналізуючи законодавство в трудовій сфері, потрібно зауважити, що 

Кодекс законів про працю України не надає визначення поняття «режим 

робочого часу» та не в повній мірі розкриває важливість його правового 

регулювання. На сучасному етапі розвитку суспільства правове 

регулювання режиму робочого часу працівників встановлюється у 

централізованому порядку, яке не враховує всі проблемні питання, тому їх 

потрібно вирішувати в рамках цього нормативного акта.  

Відповідно до ст. 60 КЗпП одним із видів спеціального режиму 

робочого часу є перервний робочий час, який запроваджується із 

врахуванням умов праці особливого характеру. При його функціонуванні 

робочий день поділяється на певні частини, а загальна тривалість роботи 

не має перевищувати встановленої трудовим законодавством 

максимальної межі дня, що визнається робочим [32]. Таким чином, на 

роботах з особливими умовами праці робочий день розподіляється на 

частини таким чином, що тривалість перерви для відпочинку та 

харчування може бути понад дві години. Зазвичай перервний режим 

робочого часу закріплюється в підзаконних актах, виходячи із специфіки 

галузі.  
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Отже, Кодекс законів про працю України в рамках правового 

регулювання режиму робочого часу характеризується тим, що в його 

нормах закріплені особливості режиму робочого часу із врахуванням 

недопущення зловживань в положеннях локальних нормативно-правових 

актів. Основне джерело нормативно-правового регулювання трудової 

діяльності в цілому та режиму робочого часу зокрема регламентує 

обмеження щодо максимальної тривалості робочого часу в певному 

календарному проміжку, наприклад протягом дня чи тижня. Також цей акт 

правового регулювання режиму робочого часу встановлює гарантії 

забезпечення дотримання прав і свобод працівників при встановленні того 

чи іншого режиму робочого часу. 

Основу правового характеру щодо режиму робочого часу та його 

регулювання доповнюють постанови Кабінету Міністрів України. Перелік 

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

на яких передбачає тижневе скорочення робочого часу, затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163 [103]. У  

представленому акті розкрито особливості праці працівників, яка 

визначена шкідливою, та для забезпечення гарантій трудового характеру з 

боку державних органів передбачено скорочення тривалості робочого 

тижня на цих підприємствах.  

Окремі положення, що стосуються правового регулювання режиму 

робочого часу, можна знайти в Порядку проведення атестації робочих 

місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.08.92 № 442, в якій закріплено положення, відповідно до 

якого скорочена тривалість тижня, який є робочим, встановлюється 

колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за 

умовами праці. Потрібно відзначити, що згідно із ст. 69 Господарського 

кодексу України підприємство вправі самостійно запроваджувати для 

своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги [104]. Тобто 
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регулювання режиму робочого часу в більшій мірі направлене на 

локальний рівень із закріпленням положень чинного законодавства про 

працю. 

Отже, постанови Кабінету Міністрів України передбачають правове 

закріплення робочого часу та його режиму, виходячи із положень 

скорочення трудової діяльність в часовому проміжку та враховуючи при 

цьому умови праці. В більшій мірі режим робочого часу в межах 

підприємства встановлюється у колективних договорах, правилах 

внутрішнього трудового розпорядку, графіках змінності, а нормативно-

правові акти на рівні органів державної влади закріплюють особливості 

праці згідно з часовими режимами. 

Слід зазначити, що правове регулювання досліджуваного питання 

доповнюється підзаконними нормативно-правовими актами. Варто 

наголосити на тому, що вказаними нормативно-правовими актами 

регулюється певне коло питань у сфері регулювання режиму робочого 

часу із врахуванням умов праці. Вагоме значення для впорядкування 

трудових правовідносин та регулювання режиму робочого часу 

працівників мають галузеві нормативні акти залежно від специфіки 

трудової діяльності.  

Наприклад, особливості регулювання режиму робочого часу водіїв 

колісних транспортних засобів та порядок його обліку в Україні 

встановлює Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних 

транспортних засобів, затверджене наказом Міністерства транспорту та 

зв’язку України від 07.06.2010 № 340 [21]. Вказане Положення розроблено 

відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці № 153 про 

тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті 

1979 року, Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних 

засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, КЗпП, 

Закону України «Про автомобільний транспорт» та Закону України «Про 
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дорожній рух» [105, с. 237]. Таким чином, специфіка регулювання 

тривалості робочого часу працівників транспорту, праця яких 

безпосередньо пов’язана саме із керуванням транспортними засобами та 

обслуговуванням пасажирів, характеризується рядом чинників. Отже, 

враховуючи специфічні умови праці, працівники транспорту при 

виконанні трудової діяльності підпадають під значний вплив цілого ряду 

факторів і в залежності від виду транспорту відбувається регулювання 

правового характеру режиму робочого часу працівників транспортної 

галузі. 

Варто вказати, що на рівні органів влади за погодженням з 

галузевими профспілками можуть запроваджуватись орієнтовні переліки 

робіт, професій і посад працівників з ненормованим робочим днем. 

Єдиним актом, де розкривається визначення ненормованого робочого часу, 

є Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим 

робочим днем щорічної додаткової відпустки через особливий характер 

праці, які затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики 

№ 7 від 10.10.1997, але зазначений документ не зареєстрований у 

Міністерстві юстиції [73]. Таким чином, розглянувши нормативно-правові 

акти з питань правого регулювання режиму робочого часу, потрібно 

зазначити, що для певних категорій працівників у разі неможливості 

нормування часу трудового процесу можливе застосування ненормованого 

робочого дня, що розглядається як спеціальний режим робочого часу [95, 

с. 542]. Категорія працівників, які виконують роботу понад нормальний 

робочий час, з огляду на її обсяг визначається не тільки тривалістю 

робочого часу, а й колом обов’язків і обсягом виконаних робіт. Виходячи 

із зазначеного розуміння досліджуваної категорії, можемо стверджувати, 

що визначення, закріплене в нормативно-правових актах, є неповним, 

оскільки воно не передбачає проміжок часу, протягом якого працівник 

буде відпочивати.  
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Ще одним спеціальним режимом робочого часу є вахтовий метод 

організації роботи, який, як правило, застосовується на об’єктах 

виробництва в рамках проведення робіт в територіальному віддаленні від 

місця проживання працівника. Вказаний спеціальний режим праці 

регламентується досить застарілим нормативно-правовим документом – 

Основними положеннями про вахтовий метод організації робіт, 

затвердженими постановою Державного комітету СРСР з праці та 

соціальних питань, Секретаріату ВЦРПС, Міністерства охорони здоров’я 

СРСР від 31 грудня 1987 року №794/33-82, у редакції від 17 січня 1990 

року. У положеннях цього документа закріплено, що при використанні на 

підприємстві вахтового методу передбачається контроль за виконанням 

нормативів часу роботи, а тривалість облікового періоду може становити 

рік, квартал, місяць. Часова тривалість однієї вахти не має перевищувати 

одного календарного місяця, при цьому норма роботи у щоденному 

показнику не повинна перевищувати 12 годин [80]. Таким чином, даний 

акт закріплює спеціальний режим робочого часу в залежності від 

діяльності підприємства та доцільності його запровадження. 

Окремо слід приділити увагу актам колективно-договірного 

регулювання. Мова йде, зокрема, про галузеві угоди, які визначають усі 

найважливіші аспекти трудової діяльності працівників у межах відповідної 

галузі виробництва. Так, наприклад, Галузева угода між Міністерством 

аграрної політики та продовольства України, Всеукраїнським об’єднанням 

організацій роботодавців «Федерація роботодавців агропромислового 

комплексу та продовольства України» і Професійною спілкою працівників 

агропромислового комплексу України в харчовій та переробній 

промисловості на 2014-2016 роки визначає, що на роботодавців 

покладається обов’язок запроваджувати неповний режим робочого часу, 

але не менше половини від норми робочого часу, на термін, що не 

перевищує шести місяців. А відповідно до п. 5.12 цієї Угоди при 
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застосуванні режиму неповного робочого часу за ініціативи роботодавця 

оплата праці здійснюється на умовах, встановлених у колективному 

договорі. За цих обставин її розмір не може бути меншим за встановлений 

згідно з трудовим договором. Пункт 6.11 Галузевої угоди визначає, що 

основним видом режиму робочого часу є п’ятиденний робочий тиждень з 

однаковою щоденною тривалістю робочого часу. Він є базовим для 

обчислення норми тривалості робочого часу при встановленні інших 

режимів роботи: шестиденного робочого тижня, підсумованого обліку 

робочого часу, режиму неповного робочого часу тощо [106]. Таким чином, 

досліджуваний акт колективно-договірного регулювання трудових 

правовідносин, у тому числі й відносин щодо встановлення режиму 

робочого часу, регламентує питання, що стосуються загального режиму 

робочого часу для усіх працівників відповідної галузі виробництва із 

можливою диференціацією залежно від встановлених положень 

колективних договорів, а також із можливістю запровадити неповний 

робочий час. 

Якщо розглядати види правового регулювання режиму робочого 

часу працівників у сучасних умовах, то слід проаналізувати нормативно-

правове регулювання на локальному рівні. В межах підприємства 

передбачається встановлення режиму робочого часу, а саме тривалість в 

часовому вимірі початку та закінчення роботи, перерв для відпочинку, 

харчування, а в разі необхідності – порядок чергування змін при 

збільшеній нормі часу [107, с. 92]. В умовах сьогодення набула поширення 

тенденція встановлення режиму робочого часу колективним договором та 

правилами внутрішнього трудового розпорядку. У цих умовах держава 

лише встановлює межі режимів робочого часу, які не можуть бути 

збільшені на рівні підприємств. 

Розширене коло питань у сфері укладення та виконання колективного 

договору міститься в Законі України «Про колективні договори і угоди» 
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від 01.07.1993 № 3356–XII [108]. У положеннях цього нормативно-

правового документа закріплено взаємні зобов’язання сторін щодо 

регулювання відносин виробничих, трудових та соціально-економічних 

колективів з приводу організації та управління працею на підприємстві, а 

саме: забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплата праці, 

встановлення форми, режиму тривалості робочого часу і часу відпочинку; 

умови та охорона праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків; заборона дискримінації [108]. Отже, колективний договір, 

укладений відповіднодо норм національного законодавства та з 

урахуванням можливостей підприємства, сприятиме розвитку 

підприємства, створенню надійної основи для трудового захисту 

працівників. 

Таким чином, підприємство при врахуванні норм законодавства 

може в колективному договорі встановлювати меншу норму тривалості 

робочого часу, ніж передбачено в частині першій статті 50 Кодексу законів 

про працю України [32]. Варто вказати, що працівник повинен 

використовувати весь робочий час для виконання функції трудового 

характеру в межах покладених трудових обов’язків, а роботодавець як 

суб’єкт трудових правовідносин має забезпечити умови й організувати 

роботу належним чином, аби не порушувати право працівників на 

відпочинок, та давати працівникам повну можливість виконувати трудові 

завдання якісно, результативно та максимально оперативно [109, с. 93]. 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що договірне регулювання 

режиму робочого часу зумовлено можливістю пристосування до змін у 

трудовому середовищі. За допомогою норм, закладених в колективний 

договір, здійснюються дії, направлені на врегулювання нормативів 

робочого часу. 

Законодавством не передбачено єдиної норми тривалості робочого 

часу на рік, тому вона може бути різною. З огляду на це, норма режиму 
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робочого часу на локальному рівні окреслюється самостійно з 

дотриманням положень статей 50-53, 67 і 73 КЗпП та залежно від того, 

який робочий тиждень встановлений в межах підприємства та яка 

тривалість щоденної роботи визначена [110, с. 62]. Отже, колективний 

договір за своєю природою є більш динамічним елементом регулювання 

правового характеру трудових відносин, ніж національне законодавство. В 

цілому, дані договори допомагають врегульовувати трудові 

правовідносини та йдуть попереду законодавства і мають здатність 

швидше пристосовуються до змінних умов праці. 

Варто зазначити, що локально-правове регулювання має свою 

специфіку, що визначена рамками конкретного підприємства, і має свій 

обмежений суб’єктний склад, який надає регулюванню необхідну 

спрямованість. В умовах сьогодення у нашій країні існує необхідність 

ефективного реагування на процеси, які відбуваються в сфері трудових 

відносин загалом та в питанні режиму робочого часу зокрема. Отже, 

правове регулювання, яке здійснюється на локальному рівні, має обмежену 

сферу дії по території і по колу осіб та доповнює загальні норми, що 

стосуються режиму робочого часу, і запроваджується переважно із 

застосуванням демократичного порядку процедури прийняття такого 

документа. Колективні договори в даній сфері мають змогу врегульовувати 

трудові правовідносини на вищому рівні, оскільки їм притаманний більш 

гнучкий характер. 

Отже, особливостями сучасного стану правового регулювання 

режиму робочого часу працівників є: 

− основні ознаки правового регулювання закріплені у 

Конституції України; 

− режим робочого часу визначається на рівні законів, 

підзаконних та локальних актів, що приймаються на основі Конституції 

України і повинні їй відповідати; 
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− національне трудове законодавство потребує реформування та 

приведення до певної системи злагоджених норм. Це, зокрема,  можливо 

здійснити шляхом прийняття нового Трудового кодексу, який допоможе 

вирішити всі колізійні питання; 

− праця деяких категорій працівників має свої особливості, що 

зумовлені специфікою організації праці в різних галузях економіки, тяжкістю 

та шкідливістю умов праці.  Питання регулювання правового характеру 

здійснюється на рівні галузевих актів; 

− при регулюванні режиму робочого часу тривалість праці 

закріплюється із врахуванням порядку розподілу норми робочого часу 

протягом відповідно календарного періоду; 

− на локальному рівні договірне регулювання режиму робочого 

часу є більш поширеним та передбачає можливість пристосування до змін 

в трудовому процесі; 

− режим робочого часу встановлюється на підприємствах та 

організаціях колективним договором і правилами внутрішнього трудового 

розпорядку; 

− нормативно-правові акти на даному етапі розвитку трудового 

законодавства є застарілими і не дають можливості створити повноцінні умови 

для належного регулювання трудових відносин між суб’єктами трудового 

права в питанні режиму робочого часу. 

Сучасний стан регулювання правового характеру режиму робочого 

часу працівників здійснюється на рівні законів, підзаконних актів та 

шляхом колективно-договірного регулювання. При цьому режим робочого 

часу та його тривалість розглядається як часовий період із врахуванням 

розподілу норми тривалості робочого часу, при якому досягається 

виконання трудових обов’язків за тижневий або інший обліковий час.  

На загальнодержавному рівні регулювання трудових відносин, у 

тому числі і в сфері режиму робочого часу працівників, передбачено 
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положеннями Конституції України та Кодексом законів про працю. В 

Основному Законі розкрито гарантії права на працю та відпочинок, а 

також встановлено норми тривалості та скорочення робочого часу щодо 

окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний 

час. У Кодексі законів про працю визначено порядок обліку робочого часу 

та його режиму. Також при розробці заходів, спрямованих на розвиток 

трудового законодавства у сфері правового регулювання режиму робочого 

часу працівників, необхідно враховувати стандарти міжнародного зразка, 

що передбачають розширення правових норм для регулювання 

досліджуваних питань. Необхідними діями для реформування в даній 

сфері є узагальнений аналіз науковців щодо регулювання режиму робочого 

часу та забезпечення гармонізації них процесів із врахуванням 

європейських стандартів. Крім наведеного, режим робочого часу та його 

тривалість у часовому вимірі встановлюється на рівні локального 

регулювання в рамках трудового договору. Варто зазначити, що 

обов’язком суб’єктів трудового права є дотримання норм трудового 

законодавства щодо режиму робочого часу. 

Процес реформування трудового законодавства, у тому числі й у 

сфері регулювання режиму робочого часу працівників, який розпочався 

досить давно, відзначається значною складністю, тому для отримання 

позитивних результатів при запроваджені змін до трудових норм 

необхідна конструктивна співпраця всіх державних органів. Правове 

регулювання режиму робочого часу працівників потребує свого науково-

обґрунтованого вдосконалення, що має привести до створення узгодженої 

та цілісної системи правових норм, які б належним чином регламентували 

усю специфіку трудової діяльності. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Робочий час – це календарний проміжок часу, який визначено 

нормативно-правовими актами у сфері трудового законодавства, актами 

локально-правового регулювання, а також безпосередньо окреслено та 

диференційовано в трудовому договорі, протягом якого працівник 

зобов’язаний виконувати покладені на нього трудові обов’язки у 

визначеному робочому місці або в іншому місці, що обумовлено трудовим 

договором. 

2. Режим робочого часу – це розподілення норми робочого часу 

конкретно визначеного працівника у межах певного календарного 

проміжку часу, яким може бути день, тиждень, місяць тощо, протягом 

якого працівник відповідно до трудового законодавства, актів колективно-

договірного регулювання та внутрішнього трудового розпорядку здійснює 

трудову діяльність, а також отримує належний час для щоденного 

відпочинку. 

Елементами режиму робочого часу є: 

− робочий час; 

− час початку та закінчення роботи; 

− час відпочинку. 

Сутність режиму робочого часу полягає у тому, що він є 

комплексним трудоправовим явищем, яке характеризується 

багатоаспектністю і різноманітністю. Режим робочого часу може 

встановлюватись у залежності від певної групи працівників, які працюють 

у межах якогось структурного підрозділу підприємства, установи чи 

організації, можлива також індивідуальна регламентації часу роботи 

кожного окремого працівника. 

3. Ознаками режиму робочого часу є: 
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− наявність широкої кількості складових частин, а саме переліку 

різних проміжків часу, які входять у його зміст; 

− нормованість, зокрема встановлення максимальної тривалості 

робочого часу, яку не можна перевищувати, окрім випадків, визначених 

законом; 

− взаємозалежність та безпосередній зв’язок із часом відпочинку; 

− диференціація залежно від специфіки діяльності суб’єкта 

господарювання, який використовує найману працю, а також 

безпосередньої трудової діяльності працівників підприємства, установи чи 

організації або групи працівників; 

–   класифікація режимів робочого часу, яка сприяє кращому 

розумінню того, який саме режим слід обрати для врегулювання трудових 

правовідносин на рівні підприємства із врахування специфіки діяльності. 

4. До загального режиму робочого часу належать такі: 1) 

п’ятиденний та шестиденний робочий тиждень; 2) сумований облік 

робочого часу. До спеціальних режимів робочого часу відносяться 

наступні: 1) ненормований робочий день; 2) перервний робочий час; 3) 

гнучкий графік роботи; 4) вахтовий метод організації роботи. 

5. Особливостями сучасного стану правового регулювання 

режиму робочого часу працівників є: 

− його основні ознаки закріплені у Конституції України; 

− він визначається на рівні законів, підзаконних та локальних 

актів, що приймаються на основі Конституції України і повинні їй 

відповідати; 

− національне трудове законодавство потребує реформування з 

метою приведення до певної системи злагоджених норм, що можливе в 

результаті прийняття нового Трудового кодексу, який допоможе вирішити 

всі колізійні питання; 
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− праця деяких категорій працівників має свої особливості, що 

зумовлені специфікою організації праці в різних галузях економіки, тяжкістю 

та шкідливістю умов праці.  Питання регулювання правового характеру 

здійснюється на рівні галузевих актів; 

− при регулюванні режиму робочого часу тривалість праці 

закріплюється із врахуванням порядку розподілу норми робочого часу 

протягом відповідно календарного періоду; 

− на локальному рівні договірне регулювання режиму робочого 

часу є більш поширеним та передбачає можливість пристосування до змін 

у трудовому процесі; 

− режим робочого часу встановлюється на підприємствах та в 

організаціях колективним договором і правилами внутрішнього трудового 

розпорядку; 

− нормативно-правові акти на даному етапі розвитку трудового 

законодавства є застарілими і не дають змоги створити повноцінні умови для 

належного регулювання трудових відносин між суб’єктами трудового права 

стосовно режиму робочого часу. 

6. На загальнодержавному рівні регулювання трудових відносин, 

у тому числі і в сфері режиму робочого часу працівників, здійснюється 

положеннями Конституції України та Кодексу законів про працю України. 

В Основному Законі розкрито гарантії права на працю та відпочинок, а 

також встановлені норми тривалості та скорочення робочого часу щодо 

окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний 

час. У Кодексі законів про працю визначено порядок обліку робочого часу 

та його режиму. Також при розробці заходів, спрямованих на розвиток 

трудового законодавства у сфері правового регулювання режиму робочого 

часу працівників, необхідно враховувати стандарти міжнародного зразка, 

що передбачають розширення правових норм для регулювання 

досліджуваних питань. Необхідними діями для реформування в даній 
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сфері є узагальнений аналіз науковців щодо регулювання режиму робочого 

часу та забезпечення гармонізації них процесів із врахуванням 

європейських стандартів. Крім наведеного, режим робочого часу та його 

тривалість у часовому вимірі встановлюється на рівні локального 

регулювання в рамках трудового договору. Варто зазначити, що 

обов’язком суб’єктів трудового права є дотримання норм трудового 

законодавства щодо режиму робочого часу. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНІ РЕЖИМИ РОБОЧОГО ЧАСУ 

 

2.1 П’ятиденний та шестиденний робочий тиждень 

 

Суспільні зміни в сучасній Україні, що пов’язані з активним 

розвитком ринкової економіки та приватної власності, актуалізують 

проблему дослідження поняття робочого тижня та його різновидів як 

особливих норм тривалості робочого часу. Одним із факторів забезпечення 

ефективного врегулювання відносин між працівником і роботодавцем, є 

удосконалення нормативно-правової бази в соціально-трудовій сфері. 

Реалізація громадянами конституційного права на працю, що виражається 

у різноманітті видів трудової діяльності, підтверджує значну роль 

важливості реформування нормативно-правового регулювання трудових 

відносин.  

З огляду на важливість реформаційних процесів набуває важливого 

значення врахування наукових підходів до розкриття поняття загального 

режиму робочого часу, а запровадження роботодавцем не передбаченої 

чинним трудовим законодавством України тривалості робочого часу є 

одним з найбільш поширених порушень прав працівників. Варто 

зазначити, що запровадження режиму робочого часу на підприємстві 

забезпечує злагодженість та упорядкованість здійснення трудової 

діяльності працівниками й, у свою чергу, підтримує нормальне 

функціонування відповідного підприємства, установи чи організації.  

Найбільшої деталізації та індивідуалізації трудові правовідносини 

набувають у трудовому договорі, який є безпосереднім актом 

індивідуально-правового регулювання трудової діяльності й містить, 

зокрема, конкретно визначені аспекти режиму робочого часу. Робочий час 

та режим робочого часу – істотні умови трудового договору, які 



 

 

83 

закріплюються у вигляді норми робочого часу, котру повинен 

відпрацювати працівник для отримання належної винагороди. 

П’ятиденний та шестиденний режими робочого часу є найбільш 

поширеними, однак набувають нового значення та актуальності у зв’язку з 

активним реформуванням усієї системи трудового законодавства. Саме 

тому дослідження цих режимів робочого часу є необхідним, і визначення 

сутності та ролі цих режимів у сучасних трудових правовідносинах 

дозволить не лише здійснити вагомий внесок у науку трудового права, а й 

створити надійний науково-теоретичний фундамент для вдосконалення 

законодавства у сфері праці. 

Проблематиці дослідження режимів робочого часу присвятили 

наукові праці такі фахівці у сфері трудового права, теорії держави та 

права, адміністративного права, як-от: О.Є. Гапон [111], В.М. Завгородня 

[112], О.І. Котикова [113], А.Л. Красильщиков [114], Т.В. Омельченко 

[115], О.М. Потопахіна [116], О.В. Рабіч [117], Г.Г. Старостенко [118], 

Г.С. Черноіванова [119] та інші. Все ж вони торкалися проблематики 

п’ятиденного та шестиденного робочого тижня лише фрагментарно й 

поверхово, що й актуалізує нагальність дослідження даної тематики. 

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 [120, c. 70]. Саме така загальна мета має 

скеровувати правове регулювання режимів робочого часу, зокрема п’яти- і 

шестиденного. На даний момент Кодекс законів про працю є застарілим і 

не в змозі всебічно охопити сучасні тенденції до нормативно-правової 

регламентації досліджуваних режимів робочого часу. 

Згідно з положеннями ст. 52 Кодексу законів про працю України 

передбачається встановлення п’ятиденного та шестиденного робочого 



 

 

84 

тижня, а тривалість режиму робочого часу регламентується в межах 

правил внутрішнього трудового розпорядку на локальному рівні з 

дотриманням установленої тривалості робочого тижня. Тривалість 

щоденної роботи працівників (зміни) при п’ятиденному робочому тижні 

може визначатися правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

затвердженими зборами трудового колективу (ст. 142 КЗпП України) [32]. 

Також для декларування тривалості щоденної роботи працівників 

використовують колективний договір, де передбачено застосування 

загального режиму робочого часу із врахуванням графіків змінності, якщо 

вихідні дні, зважаючи на специфіку діяльності підприємства, не є 

стабільними. 

Шестиденний робочий тиждень передбачає наявність лише одного 

вихідного дня з тривалістю здійснення щоденної трудової діяльності не 

більше 7 годин [32; 121, с. 19]. У зв’язку із здійсненням трудової функції 

протягом шести днів встановлюється певне часове обмеження з приводу 

щоденної роботи, що є очевидним в силу законодавчо встановленої 

максимальної норми робочого часу в 40 годин на тиждень.  

У проекті Трудового кодексу в положеннях ст. 136 зазначено, що 

п’ятиденний робочий тиждень з однаковою щоденною тривалістю 

робочого часу визнається основним видом режиму робочого часу і є 

базовим для обчислення норми робочого часу при встановленні іншого 

режиму роботи (шестиденний робочий тиждень, підсумований облік 

робочого часу, неповний робочий час тощо). За наявності достатніх 

підстав інше може встановлюватися колективним договором, а якщо такий 

договір не укладався  – нормативним актом роботодавця, прийнятим за 

погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником), з дотриманням установленої тривалості 

робочого тижня [22]. 
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Виходячи з вищенаведеного, зазначимо, що п’ятиденний робочий 

тиждень – вид режиму робочого часу, встановлений як законодавством, 

так і на рівні локального регулювання, визначений правилами 

внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, який 

складається з п’яти робочих та двох вихідних днів з дотриманням 

встановленої законом тривалості. 

Для максимально ґрунтовного та об’єктивного осягнення сутності 

п’ятиденного режиму робочого часу слід розглянути характерні риси 

останнього. Сучасна ж наукова література не пропонує жодної 

класифікації ознак цього загального режиму робочого часу, тому 

спробуємо навести власний перелік та охарактеризувати їх в рамках 

дослідження. 

Виходячи із результатів дослідження, вкажемо, що ознаками 

п’ятиденного робочого тижня є наступні: 

1) встановлення режиму робочого часу належить до компетенції 

власника за погодженням з профспілковим комітетом, трудовим 

колективом з додержанням установленої тривалості робочого тижня; 

2) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку 

або графіками змінності; 

3) передбачає надання працівникам двох вихідних днів з 

забезпеченням збереження річного балансу їх робочого часу. 

Перша особливість п’ятиденного робочого тижня – його 

встановлення належить до компетенції роботодавця за погодженням з 

профспілковим комітетом, трудовим колективом з додержанням 

установленої тривалості робочого тижня. 

У положеннях трудового законодавства передбачається структурний 

порядок застосування в межах підприємства режимів робочого часу з 

рядом гарантій у процесі виконання працівником трудових обов’язків. 

П’ятиденний робочий тиждень визначається як загальний режим робочого 
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часу, таким чином тижнева норма робочого часу реалізується в рамках 

кожного календарного тижня з повною кількістю робочих днів. 

Органи державної та місцевої влади мають функціонувати із 

урахуванням особливостей певної адміністративно-територіальної одиниці 

та  встановлювати відповідний режим роботи. Дане положення стосується, 

перш за все, підприємств комунального господарства, торгівлі та 

громадського харчування, побутового обслуговування, державних органів. 

В інших випадках рішення про введення п’ятиденного або шестиденного 

робочого тижня приймається власником спільно з профспілковим органом 

із урахуванням специфіки роботи й думки трудового колективу. Крім того, 

40-годинна гранична норма робочого часу повинна дотримуватися при 

п’яти- і шестиденному робочому тижні [32]. 

Отже, застосування п’ятиденного робочого тижня відбувається за 

узгодженням роботодавця в поєднанні із схваленням профспілкового 

органу та з врахуванням точки зору працівників, що дає змогу забезпечити 

максимальну ефективність виконання завдань, поставлених перед 

підприємством, установою, організацією. 

Встановлення норм тривалості робочого тижня здійснюється із 

врахуванням різних факторів праці, вікових чи інших особливостей 

працівників, інших умов, що обумовлює вибір роботодавцем того чи 

іншого варіанта. 

Другою особливістю п’ятиденного робочого тижня є його 

визначення правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками 

змінності. 

При п’ятиденному робочому тижні частина перша ст. 52 КЗпП 

передбачає дотримання встановленої для працівників тижневої тривалості 

робочого часу, однак не визначає питання про кількість годин щоденної 

роботи.  
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Однак у роз’ясненні Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 08.04.1967 

№ 4/П-10 «Про деякі питання, пов’язані з переведенням робітників та 

службовців підприємств, установ і організацій на п’ятиденний робочий 

тиждень з двома вихідними днями» [122] рекомендовано використовувати 

графіки, затверджені адміністрацією підприємств, установ і організацій за 

погодженням з фабричними, заводськими, місцевими комітетами 

профспілок. Графіки роботи направлені на закріплення часового періоду в 

рамках обліку із дотриманням середньої тривалості робочого тижня, а 

також враховують кількість годин, які працівник має відпрацювати за 

облікований період [123, с. 638]. Таким чином, дані графіки роботи 

складаються на певний обліковий проміжок часу в залежності від 

конкретних організаційно-технічних умов, у рамках якого повинна бути 

дотримана (в середньому) тривалість робочого тижня.  

 За сучасних умов реалізація п’ятиденного робочого тижня 

відбувається із використанням графіка змінності, що пов’язано з 

різноманітністю виробничих умов у різних галузях господарства. При 

встановленні найбільш раціонального графіка праці треба виходити з того, 

що він має забезпечувати:  

1) нормальне здійснення технологічного процесу;  

2) ефективну експлуатацію обладнання;  

3) своєчасне проведення його профілактичного ремонту; 

4) найбільш вигідний режим роботи для працюючих [124, с. 11]. 

Варто зазначити, що правила внутрішнього трудового розпорядку 

розкривають специфікацію діяльності організації і, виходячи з цього 

аспекту, включають положення про режим робочого часу на підприємстві. 

Встановлення такого раціонального механізму як графік змінності 

розглядається як складовий елемент для підвищення результативності 

використання робочого часу. Таким чином, обґрунтовано, що режим 

робочого часу регламентується трудовими нормами, визначеними 



 

 

88 

локальними актами правового регулювання трудових правовідносин, 

зокрема графіком змінності та правилами внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Третьою особливістю п’ятиденного робочого тижня є надання 

працівникам двох вихідних днів із забезпеченням збереження річного 

балансу їх робочого часу. 

При п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються вихідні 

дні в кількості двох і можуть бути визначені графіком роботи 

підприємства, погодженим з профспілковим комітетом. На підприємствах, 

в установах, організаціях, де робота не може бути припинена в загальний 

вихідний день у зв’язку з необхідністю обслуговування населення 

(магазини, підприємства побутового обслуговування, театри, музеї та ін.), 

вихідні дні встановлюються місцевими радами (ст. 68 КЗпП) [32]. 

Відповідно до ст. 69 КЗпП на підприємствах, зупинення роботи яких 

неможливе, виходячи із специфіки діяльності виробництва або у зв’язку з 

необхідністю безперервного обслуговування населення, вихідні дні 

суб’єктам трудових правовідносин, а саме працівникам, надаються в різні 

дні тижня почергово згідно з графіком змінності, що затверджується 

роботодавцем [125, с. 358]. З урахуванням умов сьогодення колективний 

договір направлений на врегулювання трудових правовідносин із 

закріплення особливостей застосування режиму робочого часу на 

підприємстві. 

Регулювання тривалості робочого часу та встановлення режиму 

чергування праці і відпочинку пов’язане з фізичними та психологічними 

можливостями людини та дає змогу відновити працездатність, тим самим 

підвищивши продуктивність праці. Надання працівникам двох вихідних 

днів як ознака п’ятиденного робочого тижня забезпечує реалізацію 

працівником права на відпочинок і виражає охоронну та виробничу 
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функцію робочого часу для підвищення ефективності виконуваних 

обов’язків. 

Таким чином, п’ятиденний робочий тиждень є особливим видом 

форми організації трудового процесу, що встановлюється і 

регламентується як на рівні загальнодержавному, шляхом закріплення 

відповідних норм у законодавстві, так і на індивідуальному чи 

колективно-договірному рівні, який визначає режим та тривалість 

робочого часу, період та кількість вихідних днів з метою врегулювання 

інтересів працівників і роботодавців. 

На даний момент локальне регулювання виконує основне завдання в 

регламентації режиму робочого часу, що полягає у деталізації й 

конкретизації положень, які стосуються режиму робочого часу, в той час 

як централізоване регулювання забезпечує встановлення загальноправових 

норм та гарантій захисту трудової діяльності працівників Закріплені в 

положеннях локального акта норми, що направлені на регулювання 

режиму робочого часу, допомагають вирішувати суперечності та 

здійснювати трудову діяльність на рівні взаєморозуміння.  

Така система виникає між суб’єктами трудових правовідносин для 

узгодження інтересів у соціально-трудовій сфері і врегулювання трудових 

конфліктів, враховуючи норми трудового законодавства. У цілому 

розглянувши п’ятиденний робочий тиждень й безпосередньо його 

характерні особливості, зазначимо, що упорядкування режиму робочого 

часу на норм тривалості часу, який передбачений на виконання трудової 

функції, здійснюється за допомогою регулювання на централізованому і 

локальному рівні. Доцільно вказати, що норми трудового законодавства 

закріплюють максимальні складові загального режиму робочого часу, які 

не можуть бути перевищені в межах підприємства. 

Сьогодні спостерігається активний розвиток національного 

законодавства України, що характеризується удосконаленням чинних, а 
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також прийняттям нових нормативно-правових актів. Варто зазначити, що 

право у цілому, а також правова система кожної держави є певним 

віддзеркаленням існуючих у суспільстві тенденцій, потреб та інтересів. Як 

приклад, бажання українського суспільства інтегрувати з Європейським 

Союзом отримало своїм наслідком прийняття Угоди про асоціацію 

України з ЄС, а також ряд інноваційних нормативно-правових актів, що 

поступово зближують національну правову систему із законодавством 

європейських держав. 

У зв’язку з особливостями діяльності певних підприємств, установ 

чи організацій іноді видається неможливим встановити п’ятиденний 

режим робочого часу. Функціонування певного виробництва потребує 

фактично перманентної присутності працівників й виконання ними своїх 

трудових обов’язків. З цієї причини держава врегулювала на 

законодавчому рівні можливість підприємств, установ та організацій 

встановлювати шестиденний режим робочого часу, який дозволяє 

задовольнити інтереси усіх учасників трудових правовідносин. 

Шестиденний режим робочого часу належить до загальних режимів 

робочого часу, однак це не виключає того факту, що він є особливою 

формою організації трудової діяльності, за якою загальна тривалість 

робочого тижня збільшується з п’яти до шести днів при зменшенні 

тривалості робочого дня з метою недопущення перевищення законодавчо 

закріпленої максимальної тривалості – 40 годин на тиждень. 

Саме тому важливим етапом у науці трудового права є дослідження 

шестиденного робочого тижня як трудоправової категорії, визначення його 

сутності, а також встановлення особливостей даного режиму робочого 

часу. 

Необхідно зауважити, що шестиденний робочий тиждень не був 

належним чином вивчений науковцями-теоретиками в галузі трудового 

права, що лише підкреслює актуальність нашої наукової роботи. 
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Як зазначають Л.П. Грузінова та В.Г. Короткін, режим шестиденного 

робочого тижня з одним вихідним днем встановлюється на тих 

підприємствах, в установах чи організаціях, де недоцільним є застосування 

п’ятиденного робочого тижня, що зумовлено характером діяльності, а 

також умовами даної роботи [23, с. 4]. Шестиденний робочий тиждень – 

необхідна умовою для ефективного функціонування певного підприємства, 

установи або організації, яка забезпечує максимальне залучення 

працівників до виконання ними своєї трудової діяльності. Даний режим 

часу передбачає лише один вихідний день. 

Л.В. Кулачок розглядає робочий тиждень як законодавчо 

встановлену тривалість часу роботи в межах певного календарного тижня і 

зазначає, що він може бути як п’ятиденним, так і шестиденним [34, с. 2]. 

Отже, науковець фактично надав універсальне поняття щодо визначення 

робочого тижня, яке може бути застосоване при формуванні авторської 

дефініції. Як можна побачити, законодавець, а також науковці на основі 

чинних трудоправових норм виділяють виключно два види робочого 

тижня, а саме п’ятиденний, та шестиденний. Це є логічним, адже 

працівник потребує належного відпочинку, а отже, наявності хоча б одного 

вихідного дня, який надасть змогу йому відновити власні сили. 

У статті 52 Кодексу законів про працю передбачаються випадки, 

коли запроваджується режим шестиденного робочого тижня. Його, 

зокрема, встановлюють на тих підприємствах, в установах чи організаціях, 

які мають специфічний характер діяльності, а також особливі умови 

здійснення їх діяльності та у зв’язку з недоцільністю застосування 

п’ятиденного робочого тижня. При даному режимі робочого часу 

тривалість останнього визначається з урахуванням законодавчо 

встановленої й гранично допустимої норми у 40 годин на тиждень. На 

підставі цього застосовується 7-годинний робочий день. Відповідно, для 

36-годин на тиждень щоденна тривалість робочого часу становитиме 6 
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годин, при 24 годинах на тиждень – 4 години на день [32]. Отже, даний 

режим робочого часу пропорційно визначає тривалість робочого дня. Існує 

законодавчо встановлена максимальна тривалість у 40 годин на тиждень, 

яка не може бути перевищена, а тому, якщо робочий тиждень складає 6 

робочих днів, то, відповідно, тривалість норми робочого часу на день буде 

меншою, ніж при п’ятиденному робочому тижні.  

Як зазначає Г.Г. Біленко, дана норма обмежує тривалість щоденної 

роботи працівників як із нормальним, так і скороченим робочим днем. При 

шестиденному робочому тижні працівники з нормальним робочим днем не 

можуть працювати більше 7 годин, а працівники із скороченим робочим 

днем − більше 6 годин за тижневої норми 36 годин та більше 4 годин за 

тижневої норми 24 години. Отже, робочий день працівників як із 

нормальним, так і скороченим робочим днем є нормованим робочим днем. 

У деяких виняткових випадках запроваджується ненормований робочий 

день. Але й для цього виду режиму робочого дня важливою ознакою є 

законодавче закріплення тривалості робочого дня протягом доби, тобто 

встановлення норми робочого часу [126, с. 86; 127, с. 10]. З наведеного 

можна зробити висновок, що шестиденний робочий тиждень передбачає 

значно коротший термін робочого дня, а отже, збільшує тривалість 

щоденного відпочинку для працівників. Оскільки робочий час є 

взаємозалежним з часом відпочинку, то можна прослідкувати поступове 

збільшення щоденного відпочинку шляхом скорочення щоденної 

тривалості виконання трудової діяльності.  

Г.Г. Біленко також вказує на те, що використання шестиденного 

робочого тижня з одним вихідним днем зумовлено недоцільністю 

встановлення п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними. Вчений 

акцентує увагу на тому, що шестиденний робочий тиждень, безумовно, 

пов’язаний із специфікою здійснюваної працівниками трудової діяльності, 

а також із загальною діяльністю певного підприємства, установи чи 
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організації. Якщо у зв’язку із специфікою роботи конкретно взятого 

підприємства встановлення шестиденного робочого тижня – необхідний 

захід, то власник підприємства або уповноважений ним орган має право 

його встановити, але при цьому йому слід враховувати вимоги чинного 

трудового законодавства щодо тривалості щоденної роботи з дотриманням 

передбаченої  тижневої норми тривалості робочого часу (40 годин)  та 

обов’язковості узгодження такого встановлення з виборним органом 

первинної профспілкової організації, трудовим колективом. Окрім того, 

науковець зазначає, що необхідно диференціювати застосування 

шестиденного робочого тижня та залучення працівників до роботи у 

вихідні та святкові дні [127, с. 10]. Влучним є твердження, відповідно до 

якого варто відрізняти роботу у вихідні дні від роботи при шестиденному 

робочому тижні. Необхідно зауважити, що встановленню шестиденного 

робочого тижня передує обов’язкове погодження даного питання із 

профспілкою. 

З точки зору В.І. Прокопенка, шестиденний робочий тиждень 

означає встановлення тривалості робочого дня не більше 7 годин із 

скороченням її тривалості до п’яти годин в останній робочий день тижня. 

Таким чином, загальна тривалість робочого тижня не виходить за 

встановлені трудовим законодавством межі – 40 годин на тиждень [128, с. 

295]. Отже, шестиденний робочий тиждень характеризується зменшенням 

тривалості шостого робочого дня до 5 годин. Сутність даного режиму 

робочого часу полягає у раціональному розподіленні загальної тривалості 

робочого тижня на шість днів. Оскільки працівник залучатиметься до 

здійснення трудової діяльності у шестиденний календарний період, 

необхідно максимально ефективно визначати тривалість кожного робочого 

дня задля результативної реалізації ним своєї трудової функції. 

При п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються два 

вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні – один 
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вихідний день. Загальним вихідним днем є неділя [32; 129, с. 41]. Тобто 

при шестиденному робочому тижні вихідний день припадає на неділю. 

Використання даного формулювання в авторській дефініції є не зовсім 

доречним, адже специфічність здійснення діяльності на кожному 

підприємстві, в установі чи організації може характеризуватись 

встановленням в якості вихідного й іншого дня, наприклад понеділка.  

Таким чином, проаналізувавши сутність шестиденного робочого 

тижня, варто зазначити, що дане трудоправове явище є малодослідженим, 

а дефініції зазначеного поняття у трудоправовій науці фактично відсутні. 

Отже, шестиденний робочий тиждень – це визначена законодавством та 

встановлювана роботодавцем за погодженням із профспілковими 

організаціями тривалість робочого часу в межах календарного тижня, що 

передбачає розподілення тижневої норми робочого часу пропорційно на 

шість днів із визнанням вихідним сьомого дня. 

Першою особливістю шестиденного робочого тижня є те, що він 

встановлюється та діє у межах встановленої законодавством норми 

тривалості робочого тижня, а саме 40 годин на тиждень або іншої 

встановленої тижневої норми. 

Відповідно до ст. 52 Кодексу законів про працю запровадження 

шестиденного робочого тижня передбачає встановлення тривалості 

робочого дня не більш 7 годин при тижневій нормі робочого часу у 40 

годин, 6-годинного робочого дня при 36-годинному робочому тижні та 4 

годин на день в 24-годинному робочому тижні [32]. Зазначена норма 

передбачає, що за шестиденним робочим тижнем визначається тижнева 

тривалість часу роботи працівника, яку не можна перевищувати. 

Шестиденний робочий тиждень повинен передбачати раціональний 

розподіл допустимої тижневої норми робочого часу на відповідну 

кількість днів для певного режиму робочого часу, у нашому випадку на 

шість днів. 
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Варто зазначити, що, незважаючи на те, що досліджуваний режим 

робочого часу передбачає збільшення кількості днів, протягом яких 

працює працівник, загальна тривалість робочого часу, яка визначається 

потижнево, не може перевищуватись. 

Наступною особливістю шестиденного робочого тижня є скорочена 

тривалість останнього робочого дня даного робочого тижня. 

Згідно із ст. 53 Кодексу законів про працю при встановленні 

шестиденного режиму робочого часу тривалість робочого дня перед 

вихідним не може перевищувати 5 годин [32]. Зазначене положення 

трудового законодавства є логічним та закономірним, оскільки 

віддзеркалює правильний розподіл норми робочого часу протягом шести 

днів. Так як загальна тривалість робочого тижня не повинна перевищувати 

40 годин, при шестиденному режимі роботи встановлюється тривалість 

робочого дня у розмірі не більше 7 годин. Відповідно, п’ять робочих днів 

по 7 годин при шестиденному робочому тижні передбачають, що 

тривалість останнього робочого дня не буде перевищувати 5 годин, 

оскільки в іншому випадку буде спостерігатися порушення встановленої 

трудоправової норми. Це є характерною ознакою шестиденного робочого 

тижня, так як при п’ятиденному робочому тижні передбачене скорочення 

робочого дня лише перед неробочими та святковими днями. 

Розглянувши дану особливість шестиденного робочого тижня, 

можна встановити, що він передбачає скорочення тривалості кожного 

робочого дня на 1 годину та максимально допустиму тривалість 

останнього перед вихідним робочого дня 5 годин. 

Ще однією особливістю шестиденного робочого тижня є 

обов’язковість погодження роботодавцем рішення про впровадження 

даного режиму робочого часу на підприємстві, в установі й організації. 

Частина 3 статті 52 Кодексу законів про працю передбачає, що 

власник підприємства, установи чи організації, тобто роботодавець, перш 
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ніж запровадити шестиденний режим робочого часу для працівників, 

обов’язково повинен погодити дане рішення безпосередньо з 

профспілковим органом, працівниками, а також органом місцевої влади. 

Окрім того, важливим аспектом є врахування специфіки діяльності даного 

підприємства, установи чи організації, що дозволить визначити 

доцільність встановлення шестиденного робочого тижня для працівників 

[32]. Таке положення є втіленням принципу демократичності та гуманізму, 

а також рівності учасників трудових правовідносин. Вказаний захід, що 

передує безпосередньому впровадженню досліджуваного режиму робочого 

часу, є необхідним, оскільки він надасть змогу встановити, чи дійсно 

даному підприємству, установі або організації потрібно виконувати 

трудову діяльність протягом шести днів на тиждень, чи можливо 

працювати за загальним режимом – п’ять днів на тиждень. 

Проаналізована характерна ознака шестиденного робочого тижня 

забезпечує належне врегулювання трудових правовідносин, недопущення 

виникнення конфліктів, дотриманням законності у діях роботодавця. 

Шестиденний робочий тиждень досить часто є необхідністю для 

ефективного здійснення відповідним підприємством установою чи 

організацією своєї діяльності. Разом з тим, даний режим робочого часу 

встановлює певні привілеї для працівників, такі як, наприклад, скорочений 

робочий час в останній робочий день тижня. Задля дотримання законності 

у встановленні шестиденного робочого тижня, а також визначення 

доцільності його впровадження необхідним є колективне обговорення 

даного питання. Трудова діяльність протягом шести днів на тиждень 

повинна максимізувати виробництво та адекватно врегулювати питання 

дотримання прав, свобод і законних інтересів працівників. 
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2.2 Сумований облік робочого часу 

У процесі розширення ринку праці й активної конкуренції серед 

роботодавців та працівників все більшого значення набувають 

альтернативні режими робочого часу, які значно відрізняються від 

загальноприйнятих та часто використовуваних. На даний момент 

п’ятиденний або шестиденний режим робочого часу не в змозі належно 

врегульовувати трудову діяльність працівників та забезпечувати її 

результативність і продуктивність. 

Сумований режим робочого часу являє собою специфічну 

організацію робочого часу, яка встановлює можливість раціонально 

використовувати кожну робочу годину, забезпечуючи при цьому 

дотримання прав, свобод і законних інтересів як працівників, так і 

роботодавців, а також ефективне задоволення їхніх потреб. 

Сьогодні важливим є застосування нових механізмів для 

регулювання трудової діяльності працівників. Це можливо зробити за 

допомогою існуючих способів упорядкування трудоправових відносин, що 

передбачають зменшення впливу держави. Застосування різних підходів 

до обліку робочого часу є актуальним, адже різноманітність професій і 

трудових функцій вимагає певної диференціації. Використання 

виключного загального обліку режиму робочого часу не є доцільним, 

оскільки характер праці може бути абсолютно різним на кожному 

підприємстві, в установі чи організації. 

Саме тому необхідно дослідити такий альтернативний вид обліку 

робочого часу як «сумований», «підсумковий» або «підсумований» 

(вказані поняття є тотожними і використовуються науковцями в одному й 

тому самому значенні). Сучасні тенденції до встановлення альтернативних 

режимів робочого часу потребують якісного дослідження. Вивчення 

сумованого обліку часу є актуальним, оскільки трудова діяльність деяких 

працівників може мати неоднорідний та специфічний характер і вимагати 
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справедливого урахування відпрацьованого часу з метою встановлення 

гідної заробітної плати. 

Отже, дане дослідження направлене, в першу чергу, на виведення 

поняття «сумований облік робочого часу», визначення його сутності, а 

також особливостей, що виділяють даний вид обліку з-поміж інших, 

передбачених чинним трудовим законодавством. Необхідно зазначити, що 

дана категорія трудового права є малодослідженою, що актуалізує 

тематику наукової роботи. 

Ю.П. Дмитренко зазначає, що пiдсумований облiк робочого часу є 

встановленням робочого часу при такому режимі трудової діяльності, коли 

тривалість щоденної роботи (робочої зміни) може варіюватися в певних 

межах залежно вiд норми робочого дня, однак ця норма дотримується в 

середньому за певний перiод, такий як, наприклад, календарний тиждень, 

місяць, квартал чи навіть рік. У випадку здійснення трудової діяльності 

понад встановлену норму працівникові гарантуються компенсації у 

вигляді додаткових днів для відпочинку за певний обліковий період [25, с. 

277-278]. Сумований облік робочого часу передбачає урахування 

останнього фактично за рахунок середньої тривалості даного часу 

протягом встановленого календарного проміжку – дня, тижня місяця тощо. 

Сумований облік робочого часу застосовується при ненормованому 

режимі робочого часу, згідно з яким неможливо встановити чи 

передбачити певну тривалість конкретного робочого дня. 

Сумований облік робочого часу – спосіб обліку, при якому 

працівник має відпрацювати встановлену норму робочого часу за певний 

обліковий період [130]. Таке лаконічне визначення достатньо об’ємно 

характеризує досліджуване трудоправове явище. Однак з наведеного 

твердження неможливо встановити певні характерні особливості 

сумованого обліку робочого часу, адже за загальним обліком робочого 
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часу працівник повинен відпрацювати законодавчо встановлену норму 

робочого часу. 

Н.Б. Болотіна акцентує увагу на тому, що сумований облік робочого 

часу – це здійснення трудової діяльності протягом середньої встановленої 

законом тривалості робочого дня, а також робочого тижня за чітко 

визначений період обліку [131, с. 345]. Науковець зазначає, що конкретно 

визначена тривалість здійснення трудової діяльності може різнитися, 

однак працівник повинен відпрацювати загальну кількість годин роботи в 

межах певного календарного періоду. Це означає, що у разі встановлення 

40-годинного тижня працівник може працювати не по 8 годин на день, а 

інколи більше, інколи менше в залежності від обставин та наданих йому 

завдань. 

Досить лаконічне, однак точне визначення надав Меелі Мійдла-

Ванаталу, відповідно до якого сумованим обліком робочого часу є робочий 

час, який розподіляється в межах певного облікового періоду 

непропорційним способом [132, с. 2]. Наприклад, встановлені 144 години 

на місяць, протягом яких працівник повинен виконувати визначену 

трудовим договором трудову діяльність, нерівномірно розподіляються в 

межах даного місяця. Тобто він може працювати і 10 годин на день, і 4 

години на день, але впродовж місяця сумарна кількість робочих годин 

повинна бути не меншою від передбаченої. Гнучкість графіка виконання 

трудової функції зручна для працівника, а також доцільна для 

роботодавця, адже в сумі працівник фактично відпрацює ту ж саму норму 

робочого часу. 

На основі врахування наведених вище дефініцій надамо власне 

визначення досліджуваної категорії. Отже, сумованим обліком робочого 

часу є облік робочого часу, який в силу певних особливостей здійснення 

працівником своєї трудової діяльності може варіюватись та передбачає 
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встановлення чіткої норми робочого часу в межах певного календарного 

проміжку, наприклад, тижня, місяця, кварталу чи навіть року. 

Ю.П. Орловський та А.Ф. Нуртдінова зазначають, що в тих 

випадках, коли в організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, 

дільницях і на деяких видах робіт за умовами виробництва не може бути 

дотримана встановлена для зайнятих в них категорій працівників щоденна 

або щотижнева тривалість роботи, допускається відпрацювання середньої 

величини встановленої норми робочого часу за певний період, з тим щоб 

тривалість робочого часу за цей період не перевищувала нормального 

числа годин, тобто допускається запровадження підсумованого обліку 

робочого часу за обліковий період. Тривалість облікового періоду може 

становити один місяць, квартал тощо, але не повинна бути більшою ніж 

рік. Різні варіанти графіків змінності, що застосовуються, зокрема, в 

безперервному виробництві, ґрунтуються на підсумованому обліку 

робочого часу. Він запроваджується для працівників транспорту, торгівлі, 

театрів, робота яких безпосередньо пов’язана з проведенням і 

обслуговуванням вистав і репетицій, працівників сільського господарства 

в період напружених польових робіт та ін. [133, с. 243]. Даний вид обліку 

робочого часу застосовується у зв’язку із специфікою роботи певних 

категорій працівників або із специфікою діяльності певного підприємства, 

установи чи організації. Для працівників, трудова діяльність яких 

пов’язана з обслуговуванням, виконанням певних невідкладних робіт. 

використовується саме даний облік робочого часу, оскільки характер їх 

роботи є непередбачуваним та таким, що неможливо визначити 

конкретною добовою чи тижневою нормою робочого часу. 

Підсумований облік робочого часу передбачає, що в окремі робочі 

дні (зміни) в межах облікового періоду допускається виконання трудової 

діяльності понаднормово, але при цьому тривалість робочого часу за 

обліковий період не повинна перевищувати нормального числа робочих 
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годин. Обліковий період може визначатися рівним місяцю, кварталу, 

іншому періоду, але не може перевищувати один рік [134, с. 443]. Автор 

допускає існування граничної межі встановлення періоду для сумованого 

обліку, вказуючи на те, що він не може перевищувати один рік. Варте 

уваги зауваження стосовно того, що при даному обліку робочого часу 

можливим є залучення працівників до понаднормової роботи, однак 

загальна тривалість робочого часу за певний обліковий період не може 

бути перевищена. 

Режим підсумованого обліку робочого часу може запроваджуватися 

на безперервно діючих підприємствах, в установах і організаціях, а також в 

окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах 

робіт, де за умовами виробництва (праці) не може додержуватися 

встановлена законодавством для даної категорії працівників щоденна або 

щотижнева тривалість робочого часу. Підсумований облік робочого часу 

за наявності підстав його застосування може запроваджуватися лише за 

погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 

(стаття 61 Кодексу законів про працю України) [32]. При відсутності 

профспілкової організації питання про запровадження та умови 

застосування підсумованого обліку робочого часу доцільно вирішувати в 

колективному договорі за погодженням з органом, уповноваженим 

представляти інтереси трудового колективу [135]. Встановлення 

сумованого обліку робочого часу за погодженням з органом, який 

зобов’язаний представляти інтереси працівників, є необхідною умовою 

недопущення зловживань з боку роботодавця і безпідставного залучення 

до понаднормової роботи працівників. Встановлення для роботодавця 

обов’язку погоджувати використання даного виду обліку робочого часу 

означає фактичний контроль профспілки за справедливим та законним 

його застосуванням. Це є необхідним для забезпечення дотримання прав та 

гарантій працівників. 
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У частині 2 пункту 6 Методичних рекомендацій щодо застосування 

підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Міністерства 

праці та соціальної політики України від 19.04.2006 № 138, в якості 

облікового періоду для сумованого обліку робочого часу встановлюється 

один місяць. Також можливе застосування у певних випадках й інших 

календарних періодів для сумованого обліку робочого часу, наприклад 

декади, що становить собою 10 календарних місяців, кварталу, півріччя та 

навіть року тощо. У сільському господарстві (в рільництві) може 

застосовуватися розрахунковий річний період (від початку весняно-

польових до закінчення осінньо-польових робіт) [136]. Тобто облікові 

періоди сумованого обліку часу обмежуються календарним роком, що є 

логічним та конструктивним. Як можна побачити, сумований облік 

робочого часу визначається в залежності від певної роботи, оскільки, 

наприклад, у випадку з сільськогосподарською діяльністю, яка 

безпосередньо залежить від погодних умов, неможливо встановити чітку 

добову чи тижневу норму робочого часу для працівника. 

При підсумованому обліку робочого часу передбачена 

законодавством норма робочого часу повинна бути дотримана не щоденно 

чи щотижнево, а за більш тривалий час (обліковий період) – місяць, 

квартал, сезон, рік. Щоденна чи щотижнева тривалість робочого часу може 

відхилятись (збільшуватись чи зменшуватись) від встановлених законом 

норм робочого дня чи робочого тижня. Для ведення підсумованого обліку 

робочого часу обирається оптимальний період (місячний, квартальний, 

річний), протягом якого здійснюється сумування робочого часу з умовою, 

що в розрахунку на тиждень норма на кожного працюючого не повинна 

перевищувати 40 годин [34, с. 13-14]. Отже, при сумованому обліку 

робочого часу допускаються відхилення від добової чи тижневої норми, 

що виділяє даний вид обліку              з-поміж інших. Незважаючи на чітко 

встановлений обліковий період при сумованому обліку робочого часу, 
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зазначимо, що тривалість останнього не повинна перевищувати гранично 

допустиму у розмірі 40 годин на тиждень. 

М. Скороплясом наводиться твердження, згідно з яким підсумований 

облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем виходів 

на роботу та затвердженим графіком роботи (змінності) за обліковий 

період. При підсумованому обліку робочого часу норма робочого часу за 

обліковий період визначається за календарем з розрахунку 40-годинного 

робочого тижня з урахуванням скорочення робочого часу напередодні 

святкових та неробочих днів [134]. Даний документ фіксує час початку та 

закінчення роботи і відповідно до нього здійснюється сумований облік 

робочого часу конкретного працівника. При сумованому обліку робочого 

часу не допускається перевищення тижневої тривалості робочого часу 

понад 40 годин на тиждень, а також враховуються святкові та вихідні дні у 

загальний обліковий період для сумованого обліку робочого часу. 

Табель обліку робочого часу складається за типовою формою № П-5 

та містить у собі список усіх працівників підприємства в цілому (або за 

кожним структурним підрозділом окремо), а також щоденні відмітки про 

використання робочого часу протягом періоду, що обліковується. Форма 

табеля затверджена наказом Державного комітету статистики «Про 

затвердження типових форм первинної облікової документації зі 

статистики праці» № 489 від 05.12.2008 [136]. Але ця форма носить 

рекомендаційний характер. Тому її можна змінювати для власних потреб, 

але всі передбачені затвердженою формою показники мають зберігатися 

[137; 138, с. 35]. Даний табель є невід’ємним атрибутом будь-якого виду 

обліку робочого часу, у тому числі й сумованого обліку. Однак  стосовно 

останнього, то вкажемо, що табель відіграє важливу роль, оскільки 

забезпечує фіксацію робочого часу, тим самим не допускаючи зловживань 

з боку роботодавця щодо залучення працівника для роботи у 

понаднормовий час. 
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Згідно зі статтею 62 Кодексу законів про працю роботодавець може 

застосовувати надурочні роботи тільки у виняткових випадках. Відповідно 

до вимог статті 65 Кодексу законів про працю надурочні роботи не 

повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом 

двох днів підряд і 120 годин на рік. Роботодавець повинен вести облік як 

усього робочого часу, так і надурочних робіт кожного працівника [32]. У 

контексті досліджуваної теми, при сумованому обліку робочого часу 

працівників дані норми означають, що роботодавець враховує як загальну 

норму робочого часу, так і час, на який працівник залучається для роботи 

понаднормово. Оскільки надурочна робота є предметом для зловживань з 

боку роботодавця, видається очевидним контролювати виконання 

працівником трудової діяльності у час, який є понад встановлену норму 

при будь-якому виді обліку робочого часу. 

Згідно з вимогами ст. 106 Кодексу законів про працю у разі 

підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, 

відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді у 

подвійному розмірі. Компенсація надурочних робіт шляхом надання 

відгулу не допускається. При погодинній системі оплати робота в 

надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. За 

відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час 

виплачується доплата у розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника 

відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною 

системою, за всі відпрацьовані надурочні години. Отже, як надурочні, 

мають оплачуватися всі години, відпрацьовані понад установлений 

робочий час у обліковому періоді, в подвійному розмірі. Оплата за всі 

години надурочної роботи провадиться в кінці облікового періоду [32; 

135]. З наведеного можна констатувати, що навіть при сумованому обліку 

робочого часу, незважаючи на гнучкість графіка роботи працівника, 

надурочні роботи передбачають справедливу та раціональну оплату. Дані 
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положення є гарантією належного стимулювання працівників до роботи у 

понаднормовий робочий час, а також забезпечення принципу 

справедливості трудоправових відносин. 

Оскільки законодавство встановлює, що запровадження 

підсумованого обліку робочого часу допускається за погодженням з 

профспілковим комітетом підприємства, установи, організації, то порядок і 

умови повинні бути визначені в колективному договорі. У колективному 

договорі підприємства необхідно вказати категорію працівників, які 

працюють в умовах сумованого обліку робочого часу, тобто за графіком. 

Має бути зазначена гранична тривалість роботи впродовж дня, тобто 

конкретна тривалість робочої зміни (10, 12, 18 годин чи інша). Якщо 

підзаконними актами гранична тривалість роботи протягом дня не 

врегульована, то вона визначається безпосередньо в колективному 

договорі. У тому випадку, коли це визначено законодавством, необхідно 

керуватися відповідним нормативно-правовим актом [139]. Сумований 

облік робочого часу є особливим видом обліку, який вимагає належного 

контролю за дотриманням роботодавцем трудоправових норм та 

забезпечення непорушності прав і свобод працівників. Колективний 

договір безпосередньо деталізує загальноправові положення у сфері 

трудових відносин, а це означає, що даний акт колективно-договірного 

регулювання направлений на максимальне врегулювання відносин у сфері 

сумованого обліку робочого часу та забезпечення оптимальної 

диференціації даного виду обліку в залежності від певної діяльності 

підприємства, установи чи організації, а також категорії працівників. 

Окрім того, у колективному договорі необхідно вказати обліковий 

період такого робочого часу – місяць, квартал, півріччя чи рік. При 

підсумованому обліку робочого часу норма робочого часу за обліковий 

період визначається за календарем у розрахунку 40-годинного робочого 

тижня з урахуванням скорочення робочого часу напередодні святкових і 
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неробочих днів [139]. Дане положення має бути першочергово закріплене 

у колективному договорі та максимально врегульоване, адже воно є 

основною складовою сумованого обліку робочого часу та його 

особливістю, а отже, неодмінно має бути включено у зміст колективного 

договору. 

Л.П. Грузінова вказує, що за обліковий період можна брати різні 

відрізки часу: місяць, квартал, календарний рік, однак переважно 

застосовується помісячний облік робочого часу [23, с. 15]. Це є 

оптимальним періодом для сумованого обліку, проте, як уже зазначалося, 

обліковий період даного виду обліку визначається за характером 

діяльності підприємства, а також з урахуванням специфіки трудової 

діяльності конкретного працівника чи працівників щодо яких 

встановлюється даний вид обліку робочого часу. 

В.С. Вітковський акцентує увагу на тому, що в процесі дослідження 

норм тривалості робочого часу як гарантії захисту права працівника на 

життя важливим є питання підсумованого обліку робочого часу. Адже 

існують підприємства, на яких у зв’язку з особливими умовами праці не 

може бути дотримана щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, 

що ускладнює певним чином можливість забезпечення права працівника 

на відпочинок, а отже, створюються перепони для належного захисту його 

права на життя. Згідно з положенням статті 61 Кодексу законів про працю 

підсумований облік на таких підприємствах запроваджується за умови, 

якщо тривалість робочого часу за обліковий період не перевищує 

нормального числа робочих годин [32; 55, с. 23]. Сумований облік 

робочого часу становить собою певний механізм, який не лише створює 

певні зручності для здійснення працівником своєї трудової діяльності, 

адже передбачає гнучкий графік роботи, а ще передбачає максимальне 

дотримання прав і гарантій їх дотримання щодо працівника. Такий облік 
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робочого часу повинен передбачати умови, що не допускатимуть 

порушення конституційного права людей на належний відпочинок.  

В.І. Прокопенко вказує, що при сумованому обліку робочих годин 

переробки у певні дні можуть компенсуватися недоробком в інші [128, 

с. 299]. Науковець чітко відобразив у даному твердженні правову природу 

сумованого обліку робочого часу, який визначає графік роботи працівників 

як гнучкий, дозволяючи їм активно працювати в одні дні, з менш активною 

трудовою діяльністю в інші дні або навіть відпочинком. 

Автор вказує, що календарний рік в якості облікового періоду для 

сумованого обліку часу дозволяється запроваджувати лише для робітників, 

які зайняті в рослинництві радгоспів та інших підприємств сільського 

господарства. Нормальна кількість годин, які повинні відпрацювати в 

обліковий період працівники за місяць, квартал чи календарний рік, 

визначається множенням числа годин нормального робочого дня на число 

робочих днів за календарем у даному періоді з урахуванням скорочення 

робочого часу напередодні святкових днів [140, с. 300]. Науковець 

розкриває механізм сумованого обліку робочого часу, за яким загальна 

кількість годин за робочий день множиться на число робочих днів у 

встановленому обліковому періоді. Такий спосіб є логічним, оскільки, не 

дивлячись на гнучкість та різну тривалість кожного робочого дня при 

даному обліку робочого часу, працівнику потрібно відпрацювати загальну 

кількість годин за обліковий період. 

В.В. Совченко вказує, що за підсумованим обліком робочого часу 

час перерви для відпочинку і харчування визначається графіками 

змінності, затверджуваними адміністрацією за погодженням з 

профспілковим комітетом з додержанням установленої тривалості 

робочого часу за тиждень або інший обліковий період. Графіки змінності 

доводяться до відома працівників не пізніше ніж за місяць до їхнього 

введення [136; 141, с. 159]. Отже, графік змінності є документом, що 
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визначає основні аспекти трудової діяльності та врахування робочого часу 

при сумованому обліку робочого часу. Варто зазначити, що відпочинок є 

завжди невід’ємною частиною робочого часу, так само й при сумованому 

обліку часу роботи.  

Як зазначає О.М. Ярошенко, тривалість перерви в роботі між 

змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в 

попередню зміну разом з часом перерви на обід, однак це правило не 

поширюється на випадки застосування підсумованого обліку робочого 

часу. Відповідно до Методичних рекомендацій щодо застосування 

підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Міністерства 

праці та соціальної політики України від 19 квітня 2006 року № 138, в 

окремих випадках тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку може 

бути скорочена, але вона повинна бути не менше 12 годин на добу [136; 

142, с. 150]. Разом із можливою зміною норми щоденного робочого час за 

сумованим обліком робочого часу також передбачається ще й зміна часу 

відпочинку. Правовими нормами закріплюється гарантія, яка є втіленням у 

життя конституційної засади, що передбачає кожному громадянину 

належний відпочинок і встановлює мінімум у 12 годин відпочинку на день. 

Таким чином, розглянувши аспекти сумованого обліку робочого 

часу, можна стверджувати, що його сутність полягає у тому, щоб 

визначити більш широкий обліковий період у зв’язку з особливістю певної 

трудової діяльності та розподіляти норму робочого часу з урахуванням 

встановленого обмеження щодо її максимальної тривалості у 40 годин на 

тиждень та необхідним часом відпочинку для працівників, які працюють за 

сумованим обліком робочого часу, що має бути не меншим ніж 12 годин 

на день. 

Першою особливістю сумованого обліку робочого часу є 

диференціація облікового періоду в залежності від певного виду діяльності 
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підприємства, установи чи організації, а отже, і від виду трудової 

діяльності працівника. 

А.А. Панчук розглядає сумований облік робочого часу як 

найоптимальніший режим робочого часу для сільського господарства. 

Науковець зазначає, що використання підсумованого обліку робочого часу 

є вигідним як для роботодавців у сфері сільського господарства, так і для 

працівників, якщо його застосування є правильним. Роботодавцям такий 

режим надає можливість вчасно виконати всі польові роботи в необхідні 

терміни. У той же час працівникам повністю компенсуються відпрацьовані 

години або додатковими вихідними, або матеріально [143, с. 160; 144]. 

Сумований облік робочого часу найбільш сприятливий для сільського 

господарства, однак це не виключає можливості його використання в 

інших галузях виробництва. Окрім того, для кожного виду діяльності 

встановлюється окремий обліковий період щодо сумованого обліку 

робочого часу. 

Продовжуючи своє дослідження, А.А. Панчук вказує, що доказом 

широкого та деталізованого застосування сумованого обліку робочого часу 

є прийняття Галузевої угоди між Міністерством аграрної політики та 

продовольства України, Всеукраїнським об’єднанням організацій 

роботодавців «Федерація роботодавців агропромислового комплексу та 

продовольства України» і Професійною спілкою працівників 

агропромислового комплексу України в сільському господарстві на 2014-

2016 роки. У пункті 6.6 зазначеної Галузевої угоди вказано, що «в окремих 

підрозділах і на деяких видах робіт підприємств, де за умовами 

виробництва (роботи) не може бути дотримана встановлена для цієї 

категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, 

допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу, крім 

працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці» [106; 143, 

с. 160]. Тобто у даному акті колективно-договірного регулювання 



 

 

110 

трудових правовідносин чітко регламентована можливість застосування 

сумованого обліку робочого часу, який передбачається для працівників, 

що його потребують, із встановленим обмеженням щодо застосування 

такого обліку на шкідливих роботах. Варто зазначити, що дане обмеження 

є обґрунтованим, оскільки переробка у тих видах діяльності, де існує ризик 

заподіяння шкоди здоров’ю чи навіть життю працівника, не повинна 

допускатися в силу регламентованих конституційних та трудоправових 

принципів забезпечення збереження життя та здоров’я людини і 

громадянина. 

Як вказують Л.П. Грузінова та В.Г. Короткін, для працівників 

залізничного транспорту обліковим періодом є тур – час з моменту явки на 

роботу для поїздки до моменту явки на роботу для наступної поїздки після 

відпочинку. При підсумованому обліку робочого часу норма робочого часу 

визначається множенням тривалості робочого дня на кількість робочих 

днів за календарем, що припадають на обліковий період. При неповному 

місяці роботи (наприклад, у разі хвороби, відпустки) від встановленої 

місячної норми віднімають робочі години, що припадають на дні 

відсутності на роботі. Тривалість робочої зміни при підсумованому обліку 

робочого часу може збільшуватися, але не перевищувати 10 годин [23, с. 

15]. Для працівників залізничного транспорту, яким встановлюється 

сумований облік робочого часу, обліковий період рівняється тривалості їх 

поїздки. Дане твердження визначає особливість сумованого обліку 

робочого часу, яка і полягає у врахуванні специфіки трудової діяльності 

певних працівників і диференціації правових норм щодо кожного 

працівника. 

Отже, враховуючи наведені наукові позиції, слід підсумувати і 

зазначити, що основною специфічною рисою сумованого обліку робочого 

часу є його диференціація в залежності від характеру трудової діяльності, 
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яка полягає у встановленні різних облікових періодів щодо кожного 

працівника або групи працівників. 

Другою особливістю сумованого обліку робочого часу є специфічна 

система оплати праці працівників.  

За твердженням Л.Г. Толочко, при підсумованому обліку робочого 

часу надурочна оплата не оплачується у подвійному розмірі. Це можливо 

лише у випадку, коли робота виконана понад норму робочого часу, 

передбаченого графіком в окремі дні, тижні, місяці облікового періоду, 

при збереженні норми робочого часу за обліковий період. При 

підсумованому обліку робочого часу можлива одинарна оплата роботи у 

вихідний день у разі здійснення даної трудової діяльності у межах 

місячного облікового періоду. Автор також зазначає, що, якщо працівник 

працював у святковий день у межах місячної норми робочого часу при 

підсумованому обліку робочого часу, то він заробить місячний оклад та 

доплату у межах годинної чи денної ставки [144, с. 166]. При сумованому 

обліку робочого часу існує безліч гарантій матеріального забезпечення у 

вигляді виплати компенсацій та доплат за понаднормову роботу, роботу у 

вихідні чи святкові дні. Така диференціація передбачає значно вищий 

рівень доплати, ніж за загальним обліком робочого часу, який фактично 

передбачає загальний порядок виплати компенсацій за трудову діяльність 

понад встановлену норму або у дні, що визначені як час відпочинку. 

Відплатність проявляється у тому, що заробітна плата покликана не 

тільки мотивувати працівників до більш продуктивної роботи, щоб 

забезпечити отримання роботодавцем вищих прибутків, але й 

відшкодовувати витрачені працівниками час і зусилля на виконання 

робочих завдань [145, с. 95]. 

Окрім того, в межах певної трудової діяльності існують окремі 

системи оплати праці при сумованому обліку робочого часу. Наприклад, 

як зазначає О.Є. Костюченко, при чергуванні медичних працівників вдома 
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норми зарахування їхнього робочого часу для оплати праці визначені як 

півгодини на кожну годину чергування. У разі виклику працівника під час 

чергування (у заклад, на місце події та додому до хворого) час, витрачений 

на виклик, оплачується за фактично відпрацьовані години із збереженням 

чинного порядку оплати праці працівника охорони здоров’я у нічний час 

[146; 75, с. 185]. Специфіка трудової діяльності працівників охорони 

здоров’я є очевидною та, безумовно, передбачає використання сумованого 

обліку робочого часу. Залучення даних працівників до понадурочної 

роботи або певних видів чергування зумовлюють диференційовану 

систему оплати їх праці. 

Таким чином, розглянувши другу специфічну ознаку сумованого 

обліку робочого часу, можна зробити висновок про те, що, оскільки 

останнім передбачається різний графік роботи, для працівника 

допускається особлива система оплати праці, що може визначатись 

погодинно, позмінно тощо. 

Третьою особливістю сумованого обліку робочого часу є те, що 

тривалість робочого часу може диференціюватися в межах робочого дня 

або тижня, однак не повинна перевищувати законодавчо встановлену 

гарантію тривалості робочого часу в 40 годин на тиждень. 

Протягом визначеного облікового періоду, наприклад, місяця, 

кварталу чи року, щоденна тривалість часу роботи працівника може 

змінюватись, однак вона має бути чітко визначена та не виходити за 

встановлені законом обмеження. Зазначений обліковий період не повинен 

перевищувати 40-годинну тривалість роботи на тиждень, і при складанні 

графіка роботи за сумованим обліком робочого часу мають бути дотримані 

трудоправові норми [147, с. 202]. Врахування робочого часу за сумованим 

обліком часу роботи працівника передбачає недопущення порушення 

трудових прав працівника шляхом перевищення законодавчо визначеної 

максимальної тривалості робочого часу. 
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Відповідно до чинного трудового законодавства встановлюється 

законодавчий максимум тривалості робочого часу. Зокрема у ст. 50 

Кодексу законів про працю закріплено норму, відповідно до якої 

тривалість робочого часу працівників не може бути більшою, ніж 40 годин 

на тиждень. У ній також зазначається, що роботодавці та працівники в 

актах колективно-договірного регулювання трудових правовідносин 

можуть визначати й іншу тривалість часу роботи для працівників, однак 

вона не може бути більшою, ніж 40 годин на тиждень [32]. Дане 

положення встановлює, що при будь-якому видові обліку робочого часу, за 

будь-якого режиму роботи, які можуть визначатись безпосередньо 

працівниками та роботодавцями як в актах колективно-договірного 

регулювання, так і в актах індивідуально-правового регулювання праці, 

тривалість робочого часу не може бути вищою за законодавчо встановлену 

норму. 

Отже, зважаючи на наведене положення, варто вказати, що 

особливою характеристикою сумованого обліку робочого часу є те, що, не 

дивлячись на гнучкість графіка роботи та можливість здійснення трудової 

діяльності як вище добової норми, так і менше, ніж щоденна норма 

робочого часу, законом встановлюється обмеження, яке не допускає 

загальну фактичну тривалість робочого часу на тиждень більше 40 годин. 

Таким чином, розглянувши такий особливий вид обліку робочого 

часу як сумований облік, необхідно зробити висновок про те, що він 

створює певні зручності для працівників, тому що вони можуть мати 

більше часу для відпочинку протягом робочого тижня, а також забезпечує 

ефективніше виконання трудової діяльності, що є позитивним моментом 

для роботодавця. 

В умовах розвитку сучасних тенденцій до розвитку ринку праці, а 

також трудових правовідносин використання саме сумованого обліку 

робочого часу стає популярним, оскільки діючий при цьому гнучкий 
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графік роботи надає можливості працівникам для здійснення ще й іншої 

діяльності, зокрема творчої, освітньої тощо. Таким чином, даний вид 

обліку робочого часу наразі відзначається актуальністю, так як він 

дозволяє працівнику ефективно оперувати своїм часом. 

Дане дослідження дасть змогу вирішити значні проблеми у 

трудовому праві. В нашій роботі фактично вперше було, зокрема, надано 

комплексне визначення поняття «сумований облік робочого часу». Більше 

того, встановлення сутності даної трудоправової категорії забезпечило 

створення якісного підґрунтя для її осмислення з метою подальшого 

теоретичного, а також практичного застосування. Виділення особливостей 

сумованого обліку робочого часу також підсилило науково-теоретичний 

базис у сфері обліку робочого часу. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. П’ятиденний робочий тиждень – вид режиму робочого часу, 

встановлений як законодавством, так і на рівні локального регулювання, 

визначений правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками 

змінності, який складається з п’яти робочих та двох вихідних днів з 

дотриманням встановленої законом тривалості. 

2. Ознаками п’ятиденного робочого тижня є такі:  

1) встановлення режиму робочого часу належить до компетенції 

власника за погодженням з профспілковим комітетом, трудовим 

колективом з додержанням установленої тривалості робочого тижня;  

2) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або 

графіками змінності;  

3) передбачає надання працівникам двох вихідних днів з 

забезпеченням збереження річного балансу їх робочого часу. 

3. Шестиденний робочий тиждень – це визначена законодавством та 

встановлювана роботодавцем за погодженням із профспілковими 

організаціями тривалість робочого часу в межах календарного тижня, що 

передбачає розподілення тижневої норми робочого часу пропорційно на 

шість днів із визнанням вихідним сьомого дня. 

4. До ознак шестиденного робочого тижня належать такі: він 

встановлюється та діє у межах передбаченої законодавством норми 

тривалості робочого тижня, а саме 40 годин на тиждень, або іншої 

тижневої норми; має скорочену тривалість останнього робочого дня 

даного робочого тижня; передбачає обов’язковість погодження 

роботодавцем рішення про впровадження даного режиму робочого часу на 

підприємстві, в установі й організації. 
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5 Підсумованим обліком робочого часу є облік робочого часу, який в 

силу певних особливостей здійснення працівником своєї трудової 

діяльності може варіюватись та передбачає встановлення чіткої норми 

робочого часу в межах певного календарного проміжку, наприклад, тижня, 

місяця, кварталу чи навіть року. 
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РОЗДІЛ 3 

СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ РОБОЧОГО ЧАСУ 

 

3.1 Ненормований робочий день та перервний робочий час 

 

Статтею 45 Конституції України працівникові гарантована 

встановлена законом тривалість робочого часу [148]. Тобто чинним 

законодавством визначено певну граничну межу тривалості робочого часу, 

якої повинен дотримуватися роботодавець і працівник в умовах, коли 

останній перебуває на робочому місці і виконує певну роботу, яка не може 

бути збільшена у нормах локальних нормативно-правових актів та згідно з 

якою у переважній більшості випадків здійснюється регулювання 

тривалості робочого часу на підприємствах, в установах, організаціях. 

Важливість такого упорядкування режиму робочого часу у вітчизняному 

законодавстві обумовлюється потребою його узгодження із сучасними 

тенденціями розвитку трудових відносин на світовому рівні. Дотримання 

режиму робочого часу, закріпленого і регульованого чинним 

законодавством, колективними та індивідуальними угодами, правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, має одночасно сприяти ідентифікації 

трудових правовідносин, а також відповідати положенням чинного 

законодавства про працю. Разом із тим, специфіка діяльності підприємства 

повинна бути врахована при встановленні режимів робочого дня, саме для 

цього у вітчизняному законодавстві про працю було передбачено 

можливість встановлення спеціальних режимів робочого часу, у тому числі 

й ненормованого робочого дня та перервного робочого часу. 

Актуальність дослідження питань ненормованого робочого дня та 

перервного робочого часу обґрунтовується тим, що в умовах стрімкого 

розвитку трудових правовідносин у нашій державі важливим є виявлення 

оптимального балансу між робочим часом та часом відпочинку через 
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режим робочого часу. Тривалість робочого часу є важливою умовою будь-

якого трудового договору, адже запобігання надмірній втоми та надання 

часу для відновлення працездатності – це передумови належного 

здійснення працівником своїх трудових функцій. Поряд з цим, у будь-яких 

трудових правовідносинах роботодавець прагнутиме до збільшення 

кількості робочих годин, а працівник – годин відпочинку. Останніми 

роками все більшої популярності набуває використання праці на умовах 

спеціальних режимів робочого часу, наприклад ненормованого. Оскільки 

роботодавець, прикриваючись цим словосполученням, може 

використовувати працю працівника майже цілодобово, без вихідних, а 

іноді й без відпустки, не виплачуючи при цьому жодної компенсації за 

таку переробку, важливим є формування наукових підходів до даного 

питання. Час, визначений законом як норма робочого тижня для 

працівників, зайнятих у звичайних умовах праці, незалежно від виду, 

характеру, форми виконуваної роботи та обліку робочого часу, є 

нормованим робочим часом. Відповідно, передбачені у встановлених 

законом випадках відхилення від цієї норми є ненормованим робочим 

часом. Іншим спеціальним режимом робочого часу виступає перервний 

робочий час, згідно з яким робочий день може бути поділений на частини з 

умовою, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала встановленої 

максимальної тривалості робочого дня. Такий режим є близьким до 

ненормованого, втім характеризується все ж наявністю певних чітко 

встановлених рамок, в яких працівник здійснює трудову діяльність. 

Обидва режими малодосліджені у науковій літературі, що свідчить про 

наявність теоретичних прогалин у встановленні сутності даних питань. 

Зазначені недоліки призводять до того, що роботодавці на локальному 

рівні створюють режими праці, близькі до рабовласницьких. Такі ситуації 

неприпустимі, а для їх уникнення важливим є всебічне наукове 

дослідження  
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Правильне співвідношення робочого часу і часу відпочинку 

працівника є предметом дослідження різних наук, зокрема економічної, 

медичної, правової тощо. Знаходження оптимальних пропорцій між цими 

категоріями безпосередньо впливає на ефективність роботи як працівника, 

так і підприємства, установи, організації, а також на стан здоров’я 

працездатного населення й рівень демократичності, гуманності та 

соціальності вітчизняного законодавства про працю. Серед дослідників, які 

вивчали питання спеціальних режимів робочого часу, у тому числі 

ненормованого робочого дня та перервного робочого часу або ж 

спеціальних режимів робочого часу окремих категорій працівників, 

виділимо таких, як О.М. Баксалова [149], Є.М. Бреєва [150], Л.Д. Водянка 

[151], А.С. Грузінов [152], Н.В. Гуменюк [153], М.П. Дибань [154], Т.В. 

Колєснік [155], Ю.В. Максимець [156], М.В. Семикіна [157], О.А. 

Соколова [158] та інші. Разом із тим, комплексних робіт на зазначену 

тематику на сьогодні існує небагато, при цьому більшість із них має 

загальний характер, тобто дослідженню ненормованого робочого дня та 

перервного робочого часу приділяється незначна увага.  

Вже із самого формулювання даного поняття – «ненормований 

робочий день» – можна зробити висновок про його правову природу. Так, 

слово «ненормований» означає відсутність будь-яких норм, 

понаднормованість. Тобто у разі існування певних нормативів у тій чи 

іншій сфері, ненормованість означає відходження від таких нормативів. 

Так, у статті 50 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-

VIII [32] визначено, що нормальна тривалість робочого часу працівників 

не може перевищувати 40 годин на тиждень, а підприємства й організації 

при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу 

норму тривалості робочого часу, ніж зазначені 40 годин. Тобто 

передбачена законом міра тривалості праці є граничною й обов’язковою 

для виконання всіма найманими працівниками і може бути лише 
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зменшеною. Із даного формулювання, а також положень глави ІІІ-А 

Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [32] варто 

зробити наступні висновки: 1) у чинному законодавстві про працю 

встановлені нормативи робочого часу, а отже, «ненормованість» означає 

відходження від них; 2) Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 

№ 322-VIII [32] не передбачає можливості збільшення норми тривалості 

робочого часу, мова йде лише про зменшення; 3) законодавець у главі ІІІ-А 

Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII взагалі не 

врахував можливість встановлення ненормованого режиму робочого дня 

[32]. 

Таким чином, особливість правового регулювання ненормованого 

робочого дня проявляється у тому, що в чинному законодавстві про працю 

даному питанню не приділено жодної уваги. Так, Кодексом законів про 

працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [32] врегульовано питання 

робочого часу загалом, зокрема встановлено нормальну тривалість 

робочого часу, скорочену його тривалість, допущено можливість 

визначити угодою сторін трудового договору тривалість неповного 

робочого дня. Але ненормований робочий день даним нормативно-

правовим актом не врегульовано, відсутнє у ньому також визначення 

даного поняття.  

Звернемо увагу на те, що, як відзначається у науковій літературі, 

трактування ненормованого робочого часу як одного з видів режиму 

робочого дня базувалось на тексті статті 94 Кодексу законів про працю 

1922 року, у якій мова йшла про певну категорію працівників, робота яких 

не була обмежена встановленою законом нормою часу (відповідальні 

політичні, профспілкові та радянські працівники) [159, с. 89]. Але, по-

перше, таке розуміння відрізняється від сучасного бачення сутності 

ненормованого робочого дня; по-друге, воно не знайшло відображення в 

чинному законодавстві про працю. Згадку про ненормований робочий день 
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можна знайти ще в одному нормативно-правовому акті радянської епохи, 

на що вказує А.А. Юрченко, – постанові НКП СРСР від 13.02.1928 № 106 

«Про працівників з ненормованим робочим днем» [160; 72, с. 597]. Але в 

даному контексті також відсутні підстави вести мову про вплив даного 

акта на сучасний стан правового регулювання ненормованого робочого 

дня, а також про те, що із його змісту можна встановити сутність 

ненормованого робочого дня. 

Разом із тим, у проекті Трудового кодексу України № 1658 від 

27.12.2014 [22] інститут ненормованого робочого дня також не 

врегульовано, хоча регламентовано питання ненормованого робочого часу. 

Так, встановлено, що робота на умовах ненормованого робочого часу 

передбачає епізодичну працю працівника за вказівкою роботодавця або без 

такої понад норму робочого часу, яка обов’язково повинна обліковуватись 

роботодавцем.. Списки працівників, які працюють на умовах 

ненормованого робочого часу, встановлюються колективним договором 

або нормативним актом роботодавця після проведення консультацій з 

виборним органом первинної профспілкової організації, а за роботу на 

умовах ненормованого робочого часу працівникам надається щорічна 

додаткова трудова відпустка чи/і встановлюється підвищений розмір 

оплати праці. Тобто інститут ненормованого робочого часу є близьким до 

інституту ненормованого робочого дня. Ненормований робочий час 

означає, що за взаємною домовленістю сторін трудових правовідносин 

працівник може виконувати роботу понад встановлені нормативи робочого 

часу. Звернемо увагу на те, що в Проекті мова йде виключно про 

можливість збільшення нормативів, а не їх зменшення. Також 

ненормований робочий час не означає, що працівник коли завгодно може 

прийти на роботу чи залишити робоче місце, оскільки на працівників з 

ненормованим робочим часом повністю поширюються правила 

внутрішнього трудового розпорядку підприємства, включаючи 
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встановлений порядок початку і закінчення робочого дня. Автори 

законопроекту вживають термін «ненормований робочий час», а не 

«ненормований робочий день» як прийнято його тлумачити зараз, адже 

мова йде про певні часові рамки, протягом яких особа здійснює трудову 

діяльність, а не про відсутність будь-яких рамок взагалі. Також привертає 

увагу те, що сутність ненормованого робочого часу пов’язується із 

обов’язком працівника працювати понад норму робочого часу. Тобто у 

даному контексті мова йде не про відсутність норм чи про їх відмінність 

від тих, що встановлені в Кодексі законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII [32], а про обов’язкове аргументоване перевищення 

таких норм. На наше переконання, як свідчить попередній аналіз, 

ототожнення ненормованого робочого часу та ненормованого робочого 

дня є некоректним, адже за такого розуміння сутність ненормованого 

робочого часу полягає не у самому трудовому режимі чи меті його 

встановлення, а в результаті використання даного режиму, який 

передбачає обов’язок працівника працювати понад встановлені норми 

робочого часу. Основним недоліком такого підходу, як видається, є те, що 

в роботодавця з’являється додатковий інструмент для використання 

працівника у своїх корисливих інтересах. Це надає йому можливість 

невиправдано відносити посади працівників до тих, на яких працюють на 

умовах ненормованого робочого часу, адже в проекті Трудового кодексу 

України № 1658 від 27.12.2014 [22] відсутні будь-які критерії щодо 

встановлення даного режиму. 

Також звернемо увагу на те, що таке розуміння сутності 

ненормованого робочого часу є близьким до сутності надурочних робіт. 

Так, згідно із статтею 62 Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII [32] надурочними вважаються роботи понад 

встановлену тривалість робочого дня, а в статті 149 проекту Трудового 

кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [22] надурочними визнаються 
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роботи, що проводяться понад денну норму робочого часу, встановлену 

законом, графіком виходу на роботу (змінності), і понад норму робочого 

часу за обліковий період (за підсумованого обліку робочого часу). У 

такому разі критерії розмежування ненормованого робочого часу та 

надурочних робіт є дещо розмитими, але все ж вони наявні. В обох 

випадках особа зобов’язана працювати понад норму робочого часу, 

встановлену в статті 50 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 

№ 322-VIII [32], а запровадження такого режиму узгоджується із 

працівником. Проте ненормований робочий час може застосовуватись і за 

вказівкою роботодавця, тобто поза волею працівника. Надурочні роботи 

узгоджуються між працівником та роботодавцем. Інша відмінність полягає 

у тому, що при режимі ненормованого робочого часу списки працівників, 

які підлягають даному режиму, затверджуються колективним договором 

або нормативним актом роботодавця після проведення консультацій з 

виборним органом первинної профспілкової організації (як передбачено 

проектом Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [22]). Для 

проведення надурочних робіт необхідний лише дозвіл виборного органу 

первинної профспілкової організації (профспілкового представника) 

підприємства, установи, організації, до яких можуть залучатися будь-які 

працівники [32]. Сам працівник може виявити бажання стосовно 

здійснення надурочних робіт у разі, якщо на підприємстві, в установі, 

організації така можливість наявна. Роботодавець згідно із статтею 62 

Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [32] може 

застосувати надурочні роботи «лише у виняткових випадках, що 

визначаються законодавством». Окрім того, за ненормований робочий час 

передбачено додаткову відпустку та/або підвищений розмір оплати праці, 

адже здійснення ненормованого робочого часу пов’язується із 

ускладненням трудового режиму працівника, у тому числі й незалежно від 

його волі. Надурочні роботи є тимчасовим явищем, а значить вони не 
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пов’язуються із ускладненням умов праці працівника, і з цієї причини їх 

виконавці можуть розраховувати лише на підвищену оплату. Г.Г. Білієнко 

звертає увагу на те, що стосовно надурочних робіт встановлені граничні 

норми їх застосування протягом календарного року. Тобто власнику 

заборонено систематично залучати працівників до роботи понад 

встановлену норму, що свідчить про те, що надурочні роботи виконуються 

у виняткових випадках, передбачених статтею 62 Кодексу законів про 

працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [32], мають незапланований та 

непередбачуваний характер. У свою чергу, подібне правило відносно 

ненормованого робочого дня не встановлене, тож роботи понад нормальну 

тривалість робочого часу в режимі ненормованого робочого дня 

проводяться у міру виробничої необхідності [161, с. 91-92]. Таким чином, 

дійдемо висновку, що, незважаючи на наявність схожих ознак, режим 

ненормованого робочого часу та надурочні роботи все ж суттєво 

відрізняються. Це ж підтверджується і в працях вітчизняних авторів. 

Наприклад, Р.Г. Валєєв та Д.С. Шевченко, досліджуючи ненормований 

характер службового часу поліцейського, роблять висновок, що праці 

даної категорії осіб все ж більш властивий ненормований робочий час, а не  

здійснення надурочних робіт [162, с. 62-63]. Надурочною є робота, до 

виконання якої працівники залучаються виключно у виняткових випадках, 

передбачених законодавством. Добровільне виконання працівником 

роботи понад встановлену тривалість робочого дня не є надурочною 

роботою. Тобто за сукупністю ознак ненормований робочий час та 

надурочні роботи не варто ототожнювати. 

Із здійсненого аналізу можна виділити наступні особливості 

ненормованого робочого часу, закріпленого в проекті Трудового кодексу 

України № 1658 від 27.12.2014 [22]: 

1) працівник, який працює згідно з режимом ненормованого 

робочого часу, не може коли завгодно прийти на роботу чи залишити 
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робоче місце, адже на нього повністю поширюються правила 

внутрішнього трудового розпорядку підприємства, включаючи 

встановлений порядок початку і закінчення робочого дня; 

2) працівник працює понад норму робочого часу за вказівкою 

роботодавця або без неї; 

3) роботодавець веде облік роботи понад норму робочого часу; 

4) списки працівників, які працюють понад норму робочого часу, 

затверджуються колективним договором або нормативним актом 

роботодавця після проведення консультацій з виборним органом 

первинної профспілкової організації; 

5) за роботу на умовах ненормованого робочого часу працівникам 

надається щорічна додаткова трудова відпустка чи/і встановлюється 

підвищений розмір оплати праці; 

6) у проекті Трудового кодексу України відсутні будь-які критерії 

щодо встановлення режиму ненормованого робочого часу. 

У чинному законодавстві поняття ненормованого робочого дня 

врегульовується нормами двох нормативно-правових актів – Рекомендацій 

щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем 

щорічної відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 року 

№ 7 [163], та Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР 

[164]. Так, у першому документі визначено, що ненормований робочий 

день – це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної 

категорії працівників при неможливості нормування часу трудового 

процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад 

нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається 

надурочною). Міра праці у даному випадку визначається не тільки 

тривалістю робочого часу, а й колом обов’язків та обсягом виконаних 

робіт (навантаженням). Із даного приводу Г.Г. Білієнко відзначає, що в 
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необхідних випадках працівник з ненормованим робочим днем повинен 

продовжувати працювати навіть тоді, коли робочий день закінчився. Так 

само, якщо працівник, який працює на умовах ненормованого робочого 

дня, не встиг виконати поставлене на роботі завдання, він не може 

посилатися на те, що йому було недостатньо робочого часу, адже при 

ненормованому робочому дні працівник працює понад норму в разі 

потреби [161, с. 91]. Іншими словами, ненормований робочий день є не 

лише режимом робочого часу, а й режимом виконання роботи. Тобто 

робочий день не може бути закінченим, поки працівником не виконане все 

передбачене навантаження. 

Ненормований робочий день не застосовується до працівників, 

зайнятих на роботі з неповним робочим днем, проте він може 

запроваджуватись для працівників, які працюють на умовах неповного 

робочого тижня. Відзначимо, що таке розуміння ненормованого робочого 

дня є більш досконалим, аніж роз’яснення сутності ненормованого 

робочого часу, яке було запропоноване авторами проекту Трудового 

кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [22]. Так, передусім, привертає 

увагу те, що законодавець прямо вказав на неприпустимість ототожнення 

ненормованого робочого дня та надурочних робіт. Також звернемо увагу 

на те, що під поняттям «ненормований робочий день» мається на увазі не 

кінцевий результат його застосування, а детально розглядаються 

різноманітні процедурні моменти. Встановлено, що ненормований 

робочий день застосовується у разі неможливості нормування часу 

трудового процесу. Тобто ненормований робочий день не може бути 

суб’єктивним бажанням роботодавця, його запровадження прямо залежить 

від особливостей самого робочого процесу (наприклад, якщо виходячи із 

його особливостей, 40-годинного робочого дня працівника недостатньо 

для належного виконання ним своїх трудових обов’язків). Раніше у даній 

роботі нами здійснювалось посилання на працю, присвячену  
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ненормованому характеру службового часу поліцейського [162]. Праця 

поліцейських є прекрасним прикладом того, коли виконання особою своїх 

службових обов’язків не може бути обмеженим нормою робочого часу, 

адже вона пов’язана із забезпечення публічного порядку, і, як наслідок, 

має здійснюватись безперервно, в тому числі в нічний час, у святкові та 

вихідні дні. Також у Рекомендаціях щодо порядку надання працівникам з 

ненормованим робочим днем щорічної відпустки за особливий характер 

праці, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України від 10 жовтня 1997 року № 7 [163], визначено, що робота понад 

нормальну тривалість робочого часу здійснюється «у разі потреби». Тобто 

мова не йде про те, що особа постійно виконує понаднормову роботу, і її 

робочий тиждень є обов’язково більш тривалим, аніж 40-годинний. Режим 

ненормованого робочого дня передбачає, що така тривалість може бути 

збільшена у разі виникнення такої потреби. Тобто між роботодавцем та 

працівником обговорено та узгоджено, що у разі настання певних обставин 

працівник буде виконувати роботу понад норму, але це не означає, що таке 

понаднормове здійснення праці є правилом. Також звернемо увагу на те, 

що міра праці визначається не лише тривалістю робочого часу, а й колом 

обов’язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням) [163]. Тобто 

ненормований робочий день може бути встановлено для виконання 

визначеного обсягу роботи. У такому разі 40-годинного робочого тижня 

дійсно може бути недостатньо, і роботодавець має узгоджувати 

можливість застосування режиму ненормованого робочого дня.  

У зазначеному Наказі надається орієнтовний перелік осіб, до яких 

може застосовуватись ненормований робочий день. Це особи, праця яких 

не піддається точному обліку в часі; особи, робочий час яких за 

характером праці поділяється на частини невизначеної тривалості (сільське 

господарство); особи, які розподіляють час для роботи на свій розсуд. 

Разом із тим, ненормований робочий день не застосовується для 
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працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем, а для 

працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня, 

ненормований робочий день може застосовуватись [163]. Таке рішення 

Міністерства праці та соціальної політики України є виправданим із 

огляду на специфіку особи працівника, до якого може застосовуватись 

режим неповного робочого дня. Так, згідно зі статтею 56 Кодексу законів 

про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [32] неповний робочий день 

встановлюється на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком 

до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що 

знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом 

сім’ї відповідно до медичного висновку. Це означає, що особа в силу 

зазначених обставин не може працювати протягом встановленої законом 

норми робочого дня. Логічно, що за таких обставин здійснення 

понаднормової роботи є неможливим. Щодо ненормованого робочого 

тижня, то така ситуація може мати дещо інше вираження, адже в окремі 

дні особа може працювати ненормовано, а в інші,   навпаки, в режимі 

неповного робочого дня. Тобто поєднання ненормованого робочого дня із 

неповним робочим тижнем допускається.  

У Законі України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР [164] 

лише здійснюється вказівка на те, що працівникам з ненормованим 

робочим днем надається додаткова тривалістю до 7 календарних днів 

згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним 

договором, угодою. В цілому дана норма не дозволяє встановити сутність 

ненормованого робочого дня, але визначає одну із його особливостей. 

Аналіз практики Верховного Суду України засвідчив, що 

особливості ненормованого робочого дня розкриваються в двох 

постановах Пленуму. Відповідно до пункту 25 постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року № 9 «Про практику 

розгляду судами трудових спорів» [165] для працівника з ненормованим 
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робочим днем час перебування на роботі понад установлену його загальну 

тривалість вважається робочим. Із цього можна зробити висновок, що  

працівник із ненормованим робочим днем не може відмовитись від виходу 

за межі нормального робочого дня, передбачені чинним Кодексом законів 

про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [32]. У такому разі відмова 

без поважних причин від виконання своїх трудових обов’язків у режимі 

ненормованого робочого дня із посиланням на те, що робочий час вже 

закінчився, за своєю сутністю є порушенням трудової дисципліни. Зокрема 

у статті 139 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII 

[32] визначено, що працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, 

своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або 

уповноваженого ним органу. Відмова виконувати розпорядження 

роботодавця щодо продовження роботи при узгодженому обома сторонами 

режимі ненормованого робочого дня має  призвести до накладення 

дисциплінарного стягнення, а саме догани чи звільнення, передбачених 

статтею 147 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII 

[32]. 

В іншій постанові Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 

1999 року № 13 «Про практику застосування судами законодавства про 

оплату праці» [166] визначено, що робота працівника з ненормованим  

робочим днем понад установлену норму робочого часу не є надурочною, 

крім випадків виконання за дорученням роботодавця роботи, що не 

входила до кола його обов’язків. Зазначена Постанова ще раз засвідчує 

зроблений раніше нами у даній роботі висновок: роботу понад нормальну 

тривалість робочого часу не можна ототожнювати із надурочною роботою. 

Загалом, особливості чинного правового регулювання 

ненормованого робочого дня, визначені в Рекомендаціях щодо порядку 

надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної відпустки за 

особливий характер праці, затверджених наказом Міністерства праці та 
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соціальної політики України від 10 жовтня 1997 року № 7 [163], в Законі 

України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР [167] та в постановах 

Пленуму Верховного Суду України, відрізняються від виділених нами 

раніше особливостей ненормованого робочого часу згідно з проектом 

Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [22]. На наше 

переконання, вони  полягають у наступному: 

1) ненормований робочий день встановлюється для певної категорії 

працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу; 

2) роботу понад нормальну тривалість робочого часу не можна 

ототожнювати із надурочною роботою; 

3) міра праці, яку варто виконати в режимі ненормованого робочого 

часу, може визначатись тривалістю робочого часу або колом обов’язків чи 

обсягом виконаних робіт; 

4) ненормований робочий день не може застосовуватись до 

працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем, але може 

застосовуватися до працівників, які працюють на умовах неповного 

робочого тижня; 

5) відмова без поважних причин від виконання своїх трудових 

обов’язків у режимі ненормованого робочого дня із посиланням на те, що 

робочий час уже закінчився, за своєю сутністю є порушенням трудової 

дисципліни. 

Щодо наукової літератури, то вітчизняні науковці оперують 

визначеннями ненормованого робочого дня, встановленими в 

Рекомендаціях щодо порядку надання працівникам з ненормованим 

робочим днем щорічної відпустки за особливий характер праці, 

затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України 

від 10 жовтня 1997 року № 7 [163], проекті Трудового кодексу України № 

1658 від 27.12.2014 [22], або ж переважно посилаються на праці російських 

та радянських вчених. Фактично, у правовій доктрині нашої держави 
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наявні наступні концепції щодо визначення поняття «ненормований 

робочий час» чи «ненормований робочий день»: 

1) ненормований робочий час – це особливий вид робочого часу, що 

встановлюється для певної категорії працівників нормативно або угодою 

сторін і допускає можливість у разі потреби виконання цими працівниками 

своїх трудових обов’язків після закінчення робочого дня без спеціального 

документального оформлення [72, с. 601]; 

2) ненормований робочий час – спеціальний вид робочого часу, який 

застосовується для окремих категорій працівників, щодо яких облік 

фактично втраченого на виконання трудових обов’язків часу є 

неможливим [168, с. 9; 169, с. 7]; 

3) ненормований робочий день – це режим робочого часу [170, с. 

166-167; 171, с. 40]; 

4) ненормований робочий день – це відхилення від нормальної 

тривалості робочого часу [172, с. 7; 173, с. 6]; 

5) ненормований робочий день – це особливий режим робочого часу 

для керівників, спеціалістів, державних службовців, праця яких за 

характером виконуваних ними функцій не завжди може бути обмеженою 

нормальною тривалістю робочого дня, не піддається точному обліку 

внаслідок режиму роботи, а також для осіб, робочий час яких у зв’язку з 

особливостями організації їх праці розподіляється ними на свій розсуд 

[174, с. 294].  

Перш за все, звернемо увагу на те, що поняття «ненормований 

робочий час» та «ненормований робочий день» варто розрізняти, адже 

вони не є тотожними. На нашу думку, автори проекту Трудового кодексу 

України № 1658 від 27.12.2014 [22] даремно ігнорують визначення поняття 

«ненормований робочий час», яке на даний момент є характерним для 

чинного законодавства. Ненормований робочий час і ненормований 

робочий день співвідносяться як вид та режим. Видом є сукупність 
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предметів, виділених за спільними ознаками, які в сукупності відносяться 

до єдиної категорії [175, с. 132], а режим – це система заходів, правил, 

запроваджених для досягнення певної мети [31, с. 1208]. Тобто, говорячи 

про ненормований робочий день, варто розуміти його як такий режим 

робочого часу, для якого є характерним здійснення трудових обов’язків 

працівником протягом ненормованого робочого часу. Обидві правові 

категорії взаємопов’язані та безпосередньо залежать одна від одної. Тобто, 

з одного боку, існування ненормованого робочого часу без відповідного 

режиму робочого дня не дозволить йому набути унікальних ознак, адже в 

такому випадку ненормований час можна буде ототожнити із надурочним 

робочим часом. З іншого боку, існування ненормованого робочого дня без 

ненормованого робочого часу також неможливе, адже їхня 

взаємозалежність полягає в тому, що особливість режиму безпосередньо 

пов’язана із особливістю робочого часу. Тобто можемо зробити висновок, 

що «ненормований робочий час» чи «ненормований робочий день» – це 

два різні, проте взаємозалежні поняття. 

Щодо існуючих у науковій літературі концепцій визначення поняття 

«ненормований робочий час», то зазначимо, що обидві наведені у даній 

роботі моделі є допустимими та належним чином розкривають сутність 

досліджуваного поняття. Так, ненормований робочий час передусім є 

особливим (спеціальним) видом робочого часу, з чим погоджується і 

А.А. Юрченко, і В.Д. Авескулов, і Ю.О. Саєнко, і що, на наше 

переконання, не піддається сумніву. Ненормований робочий час не може 

встановлюватись для усіх категорій працівників, на що ми вказували і 

раніше у даній роботі. По-перше, ненормований робочий час може бути 

встановлений лише у тому випадку, якщо нормування часу трудового 

процесу працівника певної спеціальності неможливе. По-друге, існують 

окремі категорії осіб, щодо яких застосування ненормованого робочого 

часу в умовах режиму ненормованого робочого дня неприпустиме, – 
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вагітні жінки, жінки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або 

дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під її 

опікуванням, або здійснюють догляд за хворим членом сім’ї відповідно до 

медичного висновку. По-третє, ненормований робочий час має бути 

погоджений між роботодавцем і працівником, а згідно із проектом 

Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [22] – ще й 

узгоджуватись у рамках колективного договору або нормативного акта 

роботодавця після проведення консультацій з виборним органом 

первинної профспілкової організації. Наступна особливість, виділена усіма 

наведеними нами дослідниками хоча й у різній формі, полягає у тому, що 

ненормований робочий час допускає можливість у разі потреби виконання 

працівниками своїх трудових обов’язків після закінчення робочого дня без 

спеціального документального оформлення у разі, якщо таке 

документальне оформлення, тобто облік робочого часу, є неможливим 

через особливості професії. Іншими словами, ненормований робочий час 

передбачає здійснення такої роботи, яка не може бути здійснена в інший 

спосіб. 

Таким чином, виходячи із позицій зазначених науковців, а також 

раніше здійсненого нами аналізу проекту Трудового кодексу України № 

1658 від 27.12.2014 [22], дійдемо до висновку, що ненормований робочий 

час – це спеціальний (особливий) вид робочого часу, який встановлюється 

для певних категорій працівників нормативно або угодою сторін, за якого 

на працівників поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку 

підприємства, включаючи встановлений порядок початку і закінчення 

робочого дня, але який допускає можливість у разі потреби виконання 

цими працівниками своїх трудових обов’язків після закінчення робочого 

дня без спеціального документального оформлення, якщо облік робочого 

часу, виходячи із особливостей трудових обов’язків, є неможливим, та за 
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який працівникам надається щорічна додаткова трудова відпустка чи/і має 

встановлюватись у майбутньому підвищений розмір оплати праці. 

Стосовно концепцій визначення поняття «ненормований робочий 

день» дійдемо до висновку, що кожна із них є по-своєму правильною. 

Безсумнівно, ненормований робочий день є режимом робочого часу, на що 

нами вказувалось раніше у даній роботі. Також ненормований робочий 

день – це  відхиленням від нормальної тривалості робочого часу, 

встановленої в статті 50 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 

№ 322-VIII [32]. Щодо позиції В.І. Прокопенка, то її варто розібрати більш 

детально [174, с. 294]. Науковець підтримує точку зору, згідно з якою 

ненормований робочий день є особливим режимом робочого часу, із чим 

ми також погоджуємось. Разом із тим, у праці дослідника надається 

перелік спеціальностей, у яких такий режим застосовується, – керівники, 

спеціалісти, державні службовці. Вважаємо таких підхід помилковим, 

адже надання вичерпного характеру таким формулюванням є 

неприпустимим, тому що це створює хибне враження про те, що у інших 

сферах режим ненормованого робочого дня не може бути встановленим. 

Наприклад, як нами встановлювалось раніше, для працівників поліції 

типовою є робота за режимом ненормованого робочого дня. Теоретично, 

чинним законодавством не встановлено жодних обмежень щодо сфер, у 

яких є можливим встановлення такого режиму. А отже, в даному аспекті 

не погодимось із В.І. Прокопенком. Разом із тим, коректним є зазначення 

того, що основна причина застосування режиму ненормованого робочого 

дня – характер виконуваних ним функцій не завжди може бути обмеженим 

нормальною тривалістю робочого дня, не піддається точному обліку 

внаслідок режиму роботи або у зв’язку з особливостями організації праці 

розподіляється працівниками на свій розсуд. У даному аспекті варто у 

повній мірі погодитись із дослідником, адже кожна із перерахованих 

причин може бути характерною для трудових правовідносин у нашій 
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державі. Разом із тим, у кожному із перерахованих випадків цілком 

виправданим є те, що норми у 40 годин за тиждень може бути недостатньо 

для належного виконання трудової функції. Саме тому, на нашу думу, 

позиція В.І. Прокопенка найвдаліша серед існуючих на сьогодні у науковій 

літературі. Проте, враховуючи наявність у ній серйозних недосконалостей, 

вважаємо за необхідне сформулювати власну авторську позицію щодо 

визначення даного поняття. 

Так, із врахуванням аналізу правової доктрини нашої держави, 

Рекомендацій про порядок надання працівникам з ненормованим робочим 

днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці [163], а 

також положень Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-

ВР [164] визначимо ненормований робочий день як особливий режим 

робочого часу та, водночас, відхилення від нормальної тривалості 

робочого часу, який встановлюється для певних категорій працівників у 

разі неможливості нормування часу трудового процесу у випадках, коли 

праця за характером виконуваних функцій не може бути обмеженою 

нормальною тривалістю робочого дня, не піддається точному обліку 

внаслідок режиму роботи, а також у разі, якщо робочий час у зв’язку з 

особливостями організації праці розподіляється працівниками на свій 

розсуд та визначається його тривалістю або колом обов’язків чи обсягом 

виконаних робіт. 

Іншим спеціальним режимом робочого часу є перервний робочий 

час, можливість встановлення якого передбачена у статті 60 Кодексу 

законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [32]. Так, 

встановлено, що на роботах з особливими умовами і характером праці в 

порядку і випадках, передбачених законодавством, робочий день може 

бути поділений на частини з тією умовою, щоб загальна тривалість роботи 

не перевищувала встановленої тривалості робочого дня. Із цього 
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формулювання можна виділити наступні особливості 

режиму перервного робочого часу:  

1) робота має характеризуватись особливими умовами і характером 

праці;  

2) порядок і випадки запровадження режиму перервного робочого 

часу має визначатись законодавством;  

3) загальна тривалість роботи не може перевищувати встановленої 

тривалості робочого дня.  

Спираючись на зазначене, можемо зробити наступні висновки.  

По-перше, перервний робочий час не може встановлюватись на будь-

якому підприємстві, в будь-якій установі чи організації. Специфіка 

функціонування підприємства, установи чи організації має передбачати 

необхідність встановлення такого режиму роботи. В науковій літературі 

відзначається, що зазвичай цей режим застосовується для працівників, 

зайнятих у сфері обслуговування населення, у сільському господарстві, 

для водіїв тролейбусів, трамваїв [176, с. 110]. Також згідно із пунктом 3.4.1 

наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов 

оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ 

соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 [177] для 

працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту 

населення за їх згодою може вводитися робочий день з розподілом зміни 

на частини з перервою у роботі понад 2 години за умови, щоб загальна 

тривалість роботи не перевищувала встановленої норми тривалості 

робочого дня. Відповідно, за відпрацьований час у ці дні проводиться 

доплата до посадового окладу в розмірі до 30 відсотків, конкретний 

величину якої визначає керівник закладу за погодженням з профспілковим 

комітетом у межах затвердженого фонду оплати праці. Тобто перелік 

перерахованих сфер дійсно свідчить про те, що кожна із них 
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характеризується особливою специфікою, яка передбачає можливість 

встановлення досліджуваного режиму. 

 По-друге, варто дещо конкретизувати формулювання законодавця 

«порядок і випадки запровадження режиму перервного робочого часу має 

визначатись законодавством». На сьогодні у законодавстві України 

відсутні будь-які нормативно-правові акти, окрім локальних, у яких дане 

питання врегульовується. Питання щодо запровадження режиму 

перервного робочого часу визначається під час підписання колективного 

договору, саме у ньому закріплюється поділ робочого дня на частини [59, 

с. 84]. Тобто у даному контексті, на наше переконання, законодавець мав 

би прямо вказати на те, що порядок і випадки запровадження 

режиму перервного робочого часу визначаються на локальному рівні. По-

третє, формулювання законодавця «загальна тривалість роботи не може 

перевищувати встановленої тривалості робочого дня» потребує 

конкретизації. На науковому рівні вказується на те, що за загальним 

правилом норма щоденного робочого часу розподіляється таким чином, 

щоб вона була відпрацьована працівником протягом робочого дня при 

перерві тривалістю не більше двох годин. Як виняток з цього правила, в 

порядку та у випадках, передбачених законодавством, на роботах з 

особливими умовами та характером праці робочий день розподіляється на 

частини таким чином, що тривалість перерви для відпочинку та 

харчування може бути понад дві години або ж таких перерв може бути дві 

і більше [59, с. 84]. Тобто, загалом, режиму перервного робочого часу 

полягає в обов’язку працівників виконувати свої трудові функції впродовж 

певного часу з дотриманням відповідного режиму через закріплення 

часових меж із огляду на локальне регулювання. Як наслідок, 

запровадження такого режиму дозволяє, з одного боку, підвищити 

продуктивність використання робочого часу, адже працівники здійснюють 

свої трудові функції лише в той час, коли це дійсно необхідно, а з іншого – 
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зменшити навантаження на самого працівника, який отримує додатковий 

час на відпочинок, а також фактично марно не витрачає робочий час.  

Отже, запровадження режиму перервного робочого часу має 

безпосередньо відображати специфіку діяльності конкретного 

підприємства, установи чи організації, для того щоб робочі режими 

підприємства, установи чи організації постійно збігались із робочими 

режимами працівників, які на них працюють. Це дозволяє зробити 

висновок про те, що перервний робочий час може бути застосований щодо 

обмеженого кола трудових правовідносин, в обмеженому колі галузей та 

на окремих підприємствах, діяльність яких передбачає таке нормування 

робочого часу. При цьому сам перервний робочий час забезпечує 

працівникам і належний час відпочинку, і належний час праці, необхідний 

для достатнього рівня оплати їхньої праці. 

У проекті Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 

[22] перервний робочий час врегульовується практично так, як і в Кодексі 

законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [32]. Стаття 143 

Проекту має назву «Поділ робочого дня на частини», в якій встановлено, 

що на роботах з особливими умовами і характером праці, а також у разі 

виконання робіт, обсяг яких змінюється протягом робочого дня (зміни), 

робочий день може бути поділений на частини з умовою, щоб загальна 

тривалість робочого часу протягом дня не перевищувала встановленої 

тривалості щоденної роботи. Поділ робочого дня на частини 

запроваджується роботодавцем відповідно до колективного договору або 

після проведення консультацій з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником). Оплата праці 

при поділі робочого дня на частини здійснюється в підвищеному розмірі. 

Таким чином, формулювання, застосовані в проекті Трудового кодексу 

України № 1658 від 27.12.2014 [22], містять наступні позитивні 

особливості:  
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1) у ньому встановлено, що поділ робочого дня на частини 

запроваджується роботодавцем відповідно до колективного договору або 

після проведення консультацій з виборним органом первинної 

профспілкової організації;  

2) у Проекті визначено, що оплата праці при поділі робочого дня на 

частини здійснюється в підвищеному розмірі.  

Щодо першої особливості, відзначимо, що на її необхідність ми 

вказували при аналізі відповідної норми Кодексу законів про працю 

України від 10.12.1971 № 322-VIII [32]. Стосовно другої особливості, 

погодимось із тим, що перервний робочий час потребує підвищеної оплати 

праці, адже  такий режим робочого часу потребує більшої загальної 

задіяності особи у трудовому процесі, і надання додаткових перерв не 

може компенсувати витрати часу на здійснення трудових функцій.  

Отже, аналіз норм Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 

№ 322-VIII [32], проекту Трудового кодексу України № 1658 від 

27.12.2014 [22], а також наукової літератури дозволив зробити висновок, 

що перервний робочий час – це особливий режим робочого часу, який 

встановлюється для певних категорій працівників на роботах з особливими 

умовами і характером праці у разі неможливості нормування часу 

трудового процесу, коли праця за характером виконуваних функцій не 

може бути обмеженою нормальною тривалістю робочого дня, у випадках, 

передбачених колективним договором, та полягає у поділі робочого дня на 

частини з тією умовою, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала 

встановленої тривалості робочого дня. 

Таким чином, у процесі дослідження ненормованого робочого дня та 

перервного робочого часу нами встановлено, що існування режимів 

ненормованого робочого дня та перервного робочого часу є важливим для 

вітчизняного трудового права як галузі та як науки, адже вони 

передбачають врегулювання трудових правовідносин у такий спосіб 
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виключно у випадках, коли воно не може здійснюватись інакше. 

Спеціальні режими робочого часу не набули достатнього рівня наукової 

уваги і розглядаються переважно у науковій літературі у контексті свого 

нормативного закріплення. Разом із тим, варто зробити висновок, що 

чинне врегулювання спеціальних режимів робочого часу у нормах Кодексу 

законів про працю України є недостатнім, адже воно або взагалі не 

впорядковує окремі спеціальні режими (наприклад, режим ненормованого 

робочого дня), або здійснює це недосконало (режим перервного робочого 

часу). Аналіз проекту Трудового кодексу України засвідчив, що 

врегулювання даних питань у ньому здійснюється більш досконало, проте 

все одно не на тому рівні, на якому мало б. Все вищезазначене дозволяє 

зробити висновок про те, що в умовах наявності такої кількості 

законодавчих та теоретичних прогалин щодо питань ненормованого 

робочого дня та перервного робочого часу ці проблеми потребують 

подальшої наукової розробки з метою удосконалення вітчизняного 

законодавства про працю. 

 

 
3.2 Гнучкий графік роботи та вахтовий метод організації роботи 

 

Ще у 70-х роках минулого століття у розвинутих країнах світу 

отримали поширення нестандартні форми організації роботи на 

підприємствах, в установах та організаціях, які характеризувались 

відмінністю від класичних ознак трудових відносин на повний робочий 

день з постійною заробітною платою. Згодом такі спеціальні режими 

отримали закріплення в нормах радянського, а згодом й українського 

законодавства, проте не набули значного розвитку в нормативному аспекті 

та до сьогодні перебувають поза увагою вітчизняних науковців. Їх 

виникнення не було випадковим, а обумовлювалось вимогами часу. 

Подібна ситуація наразі спостерігається і в Україні. 
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У сучасних нестабільних умовах розвитку України трудові 

правовідносини потребують залучення найбільш кваліфікованих 

працівників, створення комфортних умов для здійснення ними своїх 

трудових обов’язків, а також децентралізації робочого процесу. Це, з 

одного боку, дозволяє працівникам отримувати сприятливі умови для 

праці, і, відповідно, мотивацію до належної реалізації трудової функції, а з 

іншого боку, сприяє підприємцям у вирішенні різноманітних проблем 

стосовно організації робочої сили згідно із специфікою діяльності 

підприємства, установи чи організації та створенні належних умов праці 

для жінок з дітьми, людей похилого віку, осіб із інвалідністю тощо. За 

таких обставин модель традиційної зайнятості поступово втрачає свою 

актуальність, і створення спеціальних режимів робочого часу є одним із 

способів одночасного задоволення потреб і працівників, і роботодавців у 

сучасних умовах. Разом із тим, відсутність належної правової 

регламентації таких форм у законодавстві про працю України призводить 

до порушення трудових прав та інтересів працівників, а також обумовлює 

актуальність здійснення досліджень, пов’язаних із спеціальними режимами 

робочого часу. 

У науковій літературі відзначається постійне зростання значення 

спеціальних режимів робочого часу, у тому числі й гнучкого графіка 

роботи та вахтового методу організації роботи. Це пов’язується не лише із 

бажаннями роботодавців, а й, передусім, із зміною становища працівника у 

трудових правовідносинах. Сучасні працівники мають більше прагнення 

до індивідуалізації та незалежності, а також висувають більше вимог до 

виконуваної роботи та умов праці. Сьогодні працівники обізнаніші у своїх 

правах та зацікавлені у встановленні сприятливих та вигідних для себе 

умов зайнятості. Отже, тенденція до встановлення спеціальних режимів 

робочого часу наразі дійсно існує, а гнучкий графік роботи та вахтовий 

метод організації роботи є одними із найпопулярніших її різновидів.  
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Гнучкий графік роботи приносить взаємні вигоди як роботодавцеві, 

так і працівникові. Працівник отримує можливість самостійно регулювати 

час початку, закінчення роботи та загальну тривалість робочого дня. В 

свою чергу, роботодавець при гнучкому графіку має мотивованих та 

неперевантажених працівників, з яких, зрештою, не знімається обов’язок 

щодо виконання своєї трудової функції у повному обсязі. Вахтовий метод 

організації роботи суттєво відрізняється від гнучкого графіка вже в міру 

того, що його регулювання здійснюється законодавством, прийнятим ще за 

радянських часів. Тобто це не прогресивний спосіб вирішення проблем 

традиційної моделі організації робочого часу працівників, а навпаки, 

доволі застарілий, який потребує змін в умовах оновлення трудового 

законодавства в Україні. 

Питання гнучкого графіка роботи та вахтового методу організації 

роботи досліджували фактично ті ж самі дослідники, що й здійснювали 

аналіз ненормованого робочого дня та перервного робочого часу у рамках 

більш загального питання – спеціальних режимів робочого часу, а саме: 

Н.В. Бакало, Р.В. Валєєв, В.М. Венедиктова, І.А. Вєтухова, В.С. 

Вітковський, М.І. Гордієнко, А.Ю. Денисевич, О.А. Жаров, І.М. 

Коваленко, Л.В. Кулачок, Н.І. Левченко, Ю.Р. Михалко, А.А. Пилипенко, 

П.І. Пономаренко, В.А. Прудников, Б.А. Римар, П.Ю. Світайло, Я.В. 

Свічькарьова, С.В. Синенко, С.М. Черноус, І.В. Шруб, А.А. Юрченко та 

інші. Проте, незважаючи на велику кількість досліджень, питанням 

гнучкого графіка роботи та вахтового методу організації роботи все ж 

приділяється замало уваги, адже вони переважно розглядаються як 

складові більш масштабних інститутів, зокрема інституту спеціальних 

режимів робочого часу. Відповідно, комплексних досліджень, присвячених 

даним питанням, на сьогодні фактично немає. 

 «Гнучкий» – це той, «який вміло і швидко застосовується в різних 

обставинах» [178, с. 248]. Із цього роз’яснення можна зробити висновок 
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про те, що даний термін позначає можливість використати одне і те ж саме 

явище різним чином. Тобто, говорячи про гнучкість робочого часу, ми 

матимемо на увазі можливість впливу на нього таким чином, щоб це 

задовольнило суб’єкта, який власне і здійснює такий вплив. Проте 

дослідження наукової літератури продемонструвало, що дане поняття 

перебуває поза межами наукових досліджень. 

Так, гнучкий графік роботи розглядається, як нами було раніше 

встановлено, як спеціальний режим робочого часу для окремих 

працівників із передбаченим саморегулюванням тривалості робочого дня 

[59, с. 84]. Саморегулювання означає, що працівник наділяється правом 

самостійно регулювати час початку, закінчення та загальну тривалість 

робочого дня. Звернемо увагу на те, що працювати за гнучким графіком 

можуть не усі, а «окремі» працівники. Із цього можемо зробити висновок, 

що лише окремі професії згідно із чинним законодавством про працю 

передбачають можливість самостійного контролю працівника за кількістю 

відпрацьованих робочих годин, а також об’ємів здійсненої роботи. Тобто 

виконання далеко не кожної роботи може суміщатись із гнучким графіком, 

адже низка професій пов’язана із виконанням роботи у чіткі часові рамки. 

Разом із тим, така дефініція характеризується і наявністю ряду недоліків. 

Залишається незрозумілим, яку сумарну кількість робочих годин 

зобов’язані відпрацювати працівники при гнучкому графіку роботи; чи 

залежить графік від міри виконання поставлених перед працівником задач 

тощо. 

В цілому аналіз наукової літератури засвідчив, що авторські 

дефініції поняття гнучкого графіка роботи сьогодні фактично відсутні. 

Переважна більшість авторів у своїх дослідженнях даного питання 

оперують законодавчо встановленими нормами, і їх праці мають вигляд 

наведення окремих норм чинного законодавства, яке врегульовує гнучкий 

режим робочого часу. 
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Так, правове регулювання гнучкого режиму робочого часу 

здійснюється наказом Міністерства праці та соціальної політики України 

від 04 жовтня 2006 року № 359, яким затверджено Методичні рекомендації 

щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу [78], Кодексом законів 

про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [32], а також Законом 

України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII 

[108]. Аналіз варто розпочати із Методичних рекомендацій, адже саме цей 

нормативно-правовий акт встановлює умови та порядок запровадження 

гнучкого режиму робочого часу. 

У Методичних рекомендаціях щодо встановлення гнучкого режиму 

робочого часу [78] закріплено рекомендації, які можуть бути застосовані в 

межах підприємств із метою більш продуктивного використання робочого 

часу та засобів виробництва. У рекомендаціях, зокрема,  передбачено, що 

питання режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку 

встановлюються у колективному договорі. А отже, гнучкий графік роботи 

також має встановлюватись колективним договором. У пункті 1.2 гнучкий 

режим робочого часу визначається як форма організації праці, за якою для 

деяких категорій працівників, для працівників окремих підприємств або їх 

структурних підрозділів встановлюється режим праці з саморегулюванням 

часу початку, закінчення та тривалості робочого часу впродовж робочого 

дня [78]. Відзначимо формулювання «деякі категорії працівників» та 

«працівники окремих підприємств або їх структурних підрозділів». Це 

означає, що гнучкий графік роботи не можна застосувати на усіх без 

винятку підприємствах, в установах чи організаціях. Так само не всі 

професії передбачають можливість працювати за гнучким графіком.  

У пункті 1.3 встановлено, що режим гнучкого графіка роботи у 

більшості випадків передбачає підсумований облік робочого часу з 

необхідною вимогою відпрацювання працівником повної встановленої 

законодавством кількості робочих годин в обліковому періоді, який 
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прийнято для підсумованого обліку робочого часу (тиждень, місяць, 

квартал, рік тощо). При цьому пункт 1.4 уточнює, що можливі різноманітні 

варіанти гнучкого графіка – щодо початку та закінчення робочого дня, 

його тривалості, перерви на харчування та відпочинок, залежно від 

виробничих та інших умов [78]. Тобто режим гнучкого графіка не означає 

самостійний вибір працівником тривалості свого робочого часу. 

«Гнучкий» у даному контексті означає, що працівник виконує повну 

встановлену законодавством кількість робочих годин, проте у зручний 

йому спосіб. Як критерій визначення підсумованого обліку робочого часу, 

може обиратись будь-яка часова величина, зазначена в статті. При цьому 

немає різниці, яким саме чином буде проявлятись гнучкий графік, адже 

можливі різноманітні варіанти. Працівник може пізніше з’являтись на 

робочому місці чи раніше його покидати. У працівника можуть бути 

більші або ж додаткові перерви на відпочинок тощо. Проте обов’язково 

зазначені форми графіка не можуть впливати на встановлену 

законодавством кількість робочих годин, яка має бути виконана у повному 

обсязі. 

На відміну від ненормованого робочого дня, дослідженого нами 

раніше у даній роботі, режим гнучкого графіка роботи не тягне змін в 

нормуванні та оплаті праці працівників, не впливає на порядок 

нарахування та розмір доплат, премій, не надає пільг при обчисленні стажу 

роботи (в тому числі і спеціального) та інші трудові права працівників [78]. 

Згідно з даними критеріями режим гнучкого графіка роботи є тотожним 

моделі традиційного робочого часу. За такого режиму будь-які 

ускладнення робочого процесу та часові незручності виникають саме за 

ініціативою працівника, а не роботодавця. Тому жодні доплати чи пільги 

за використання режиму гнучкого графіка роботи не передбачені чинним 

законодавством, і з нашої точки зору це цілком виправдано. 
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Пункт 3.1 Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого 

режиму робочого часу [78] дозволяє встановити елементи режиму 

гнучкого графіка роботи. Ними є три складові:  

1) фіксований час – це час, коли працівник обов’язково повинен бути 

на робочому місці і виконувати безпосередньо свої виробничі функції;  

2) змінний час – це час, коли працівник на свій розсуд може 

починати та закінчувати свій робочий день (зміну);  

3) час перерви на відпочинок і харчування – це час, який працівник 

використовує на свій розсуд і може бути відсутнім на робочому місці. Так, 

особливість фіксованого часу полягає у тому, що протягом даного періоду 

працівник зобов’язаний бути присутнім на робочому місці. Як встановлено 

пунктом 3.6 цього ж нормативно-правового акта, відсутність працівника на 

робочому місці у фіксований час без поважних причин є порушенням 

трудової дисципліни [78]. Тобто фіксований час є тим елементом режиму 

гнучкого графіка роботи, який не характеризується гнучкістю і є 

стабільним у будь-яких трудових відносинах. У свою чергу, змінний час є 

тим періодом, рамки якого працівник може змінювати на власний розсуд. 

Як приклад, нами наводилась можливість працівника пізніше розпочинати 

робочий день або раніше закінчувати. Головний критерій у даному 

контексті полягає в тому, що працівник має відпрацювати встановлену 

кількість робочих годин. Час перерви на відпочинок і харчування також 

використовуються працівником на власний розсуд і в рамках режиму 

гнучкого робочого часу може збільшуватись чи зменшуватись на розсуд 

працівника. Так само працівник може організовувати собі додаткові 

перерви, втім не за рахунок фіксованого часу. 

У пунктах 3.2-3.6 Методичних рекомендацій щодо встановлення 

гнучкого режиму робочого часу [78] визначено, що на сьогодні існують 

два варіанти його організації і встановлено особливості їх функціонування: 

1) поденний облік робочого часу, за якого працівник зобов’язаний 
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додержуватися встановленої правилами внутрішнього трудового 

розпорядку тривалості робочого дня незалежно від його початку, 

закінчення та тривалості перерви на обід; 2) підсумований облік робочого 

часу, коли працівник має відпрацювати встановлену відповідно до 

законодавства кількість робочих годин в обліковому періоді, який 

прийнято для підсумованого обліку робочого часу. У першому варіанті 

мається на увазі, що у разі встановлення на підприємстві, в установі чи 

організації восьмигодинного робочого дня, працівник, який працює на 

умовах гнучкого графіка, зобов’язаний відпрацювати цих вісім годин у 

будь-який зручний для нього спосіб. Звернемо увагу на те, що згідно з 

положеннями цього ж нормативно-правового акта тривалість робочого 

часу (зміни) не може перевищувати дванадцяти годин на добу. У разі 

узгодження працівником та роботодавцем підсумованого обліку робочого 

часу у працівника є можливість відпрацювати недопрацьовані в один день 

години в інший час. Тобто при підсумованому обліку робочого часу 

тривалість робочого дня може бути різною. Відповідно, дострокове 

відпрацювання передбаченої норми є підставою для відпочинку. При 

цьому зрозуміло, що стосовно відпрацьованого робочого часу має вестись 

облік. 

Таким чином, особливостями гнучкого графіка роботи згідно із 

Методичними рекомендаціями щодо встановлення гнучкого режиму 

робочого часу [78], є:  

1) гнучкий графік роботи не можна застосувати на усіх без винятку 

підприємствах, установах чи організаціях і щодо будь-яких професій; 

2) тривалість робочого дня здійснюється працівником шляхом 

саморегулювання;  

3) працівник наділяється правом самостійно регулювати час початку, 

закінчення та загальну тривалість робочого дня, перерви на харчування та 
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відпочинок, проте згідно з підсумованим обліком робочого часу і з 

вимогою відпрацювання визначеної кількості годин; 

4) працівники при гнучкому графіку роботи зобов’язані виконати усі 

передбачені його трудовою функцією задачі;  

5) режим гнучкого графіка роботи не впливає на розмір заробітної 

плати, порядок нарахування та розмір доплат, премій, не надає пільг при 

обчисленні стажу роботи, не надає права на додаткову відпустку тощо; 

6) під час запровадження гнучкого графіка роботи має бути 

враховано максимальну тривалість робочого часу – не більше 12 годин, 

включаючи перерву для відпочинку;  

7) гнучкий режим робочого часу складається із трьох елементів – 

фіксованого часу, змінного часу та часу перерви;  

8) обов’язковою умовою застосування режиму гнучкого робочого 

часу є забезпечення точного обліку відпрацьованого часу та контроль за 

повним і раціональним використанням робочого часу працівником. 

Іншими нормативно-правовими актами, які врегульовують гнучкий 

графік роботи, є Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-

VIII [32] та Закон України «Про колективні договори і угоди» від 

01.07.1993 № 3356-XII [79]. Роль даних нормативно-правових актів 

полягає передусім у  регламентації підстав для встановлення гнучкого 

режиму робочого часу. Так, в статті 13 Кодексу законів про працю України 

від 10.12.1971 № 322-VIII [32] регламентовано питання змісту 

колективного договору. Дана норма важлива для досліджуваного нами 

інституту, оскільки гнучкий графік роботи на підприємстві, в установі чи 

організації встановлюється саме в положеннях колективного договору.  

Стаття 57 цього ж нормативно-правового акта дозволяє визначити 

час початку і закінчення щоденної роботи. Як нами встановлено у даній 

роботі, при гнучкому графіку роботи працівник може самостійно обирати 

час початку і закінчення щоденної роботи. Нормами Кодексу законів про 
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працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [32] це не заборонено, адже 

законодавець вживає дещо розмите формулювання «час початку і 

закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами 

внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності у відповідності 

з законодавством». Це означає, що загальні для усіх трудових 

правовідносин правила щодо визначення початку і закінчення роботи на 

сьогодні відсутні. А отже, у працівника, який працює при гнучкому 

графіку роботи, існує можливість обирати його самостійно, якщо це не 

суперечить положенням колективного договору.  

Статтею 60 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 

322-VIII [32] працівнику надано можливість поділу робочого дня на 

частини. У контексті гнучкого графіка роботи така норма є важливою, 

адже він передбачає право працівника на поділ свого робочого часу у будь-

який спосіб у межах, встановлених роботодавцем та чинним законодавцем. 

Тобто у разі, якщо працівник, який працює за гнучким графіком роботи, 

виявить бажання поділити свій робочий день на частини, чинне 

законодавство про працю передбачає таку можливість.  

Стаття 66 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-

VIII [32] врегульовує питання перерви для відпочинку і харчування. Дана 

норма має безпосереднє відношення до правового регулювання гнучкого 

графіка роботи, адже працівникам, які працюють за таких режимом, 

надана можливість використовувати час для перерви та відпочинку у будь-

який спосіб, навіть відлучаючись із робочого місця. Окрім того, 

працівники, які працюють за гнучким графіком, не обмежуються в 

кількості перерв протягом робочого дня. 

Таким чином, роль Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII [32] при регулюванні гнучкого графіка роботи 

полягає у наступному:  
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1) у даному нормативно-правовому акті регламентовано питання 

змісту колективного договору, у якому власне і встановлюється режим 

гнучкого графіка роботи;  

2) Кодекс законів про працю України визначає особливості часу 

початку і закінчення щоденної роботи, що обумовлює можливість 

працівника, який працює при гнучкому графіку роботи, обирати їх 

самостійно; 

3) в Кодексі законів про працю України визначено можливість 

працівника, який працює при гнучкому графіку роботи, ділити робочий 

день на частини; 

4) даний нормативно-правовий акт врегульовує питання перерви для 

відпочинку і харчування і, відповідно, надає можливість працівнику, який 

працює при гнучкому графіку роботи, використовувати час для перерви та 

відпочинку у будь-який зручний для нього спосіб, а також встановлювати 

найбільш доцільну для нього кількість таких перерв. 

Роль Закону України «Про колективні договори і угоди» від 

01.07.1993 № 3356-XII [108] полягає у тому, що в його змісті розкрито 

питання режиму роботи та тривалості робочого часу, що регулюється в 

межах колективного договору. Так, у статті 7 даного нормативно-

правового акта визначено, що у колективному договорі встановлюються 

взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, 

соціально-економічних відносин, зокрема режиму роботи, тривалості 

робочого часу і відпочинку. Це підтверджує те, що раніше відзначалось 

нами у даній роботі: гнучкий графік роботи встановлюється саме у змісті 

колективного договору і, як наслідок, згідно з його положеннями – в 

правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Тож завдяки 

відповідному положенню колективного договору у роботодавця наявні 

повноваження встановити режим гнучкого графіка роботи в угоді із 
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працівником як під час прийняття на роботу, так і у процесі трудових 

правовідносин.  

Вітчизняні науковці, розглядаючи дане питання, переважно не 

звертаються до положень проекту Трудового кодексу України № 1658 від 

27.12.2014 [22]. Разом із тим, Проект містить окрему статтю, присвячену 

гнучкому режиму робочого часу. Так, згідно зі статтею 144 за 

погодженням між працівником і роботодавцем може запроваджуватися 

гнучкий режим робочого часу з визначенням часу, коли працівник 

зобов’язаний перебувати на своєму робочому місці, часу, коли працівник 

має право на свій розсуд визначати час початку і закінчення роботи, а 

також часу використання, в межах цього часу, перерви для відпочинку і 

харчування. При цьому має дотримуватися встановлена для даного 

працівника щоденна тривалість робочого часу чи щотижнева норма 

робочого часу, чи норма робочого часу за певний обліковий період з 

дотриманням вимог статей 130 (нормальний робочий час), 131 

(скорочений робочий час), 138 (тривалість щоденної роботи), а у 

відповідних випадках – статті 132 (неповний робочий час). Перш за все, 

звернемо увагу на те, що передбачена сутність гнучкого режиму робочого 

часу відповідає встановленій нами раніше структурі гнучкого режиму 

робочого часу, згідно із пунктом 3.1 Методичних рекомендацій щодо 

встановлення гнучкого режиму робочого часу [78]: 1) фіксований час; 2) 

змінний час; 3) час перерви на відпочинок і харчування. Також варто 

відзначити, що гнучкий режим робочого часу у проекті Трудового кодексу 

України № 1658 від 27.12.2014 [22] встановлюється за погодженням між 

працівником і роботодавцем, тобто так само, як це відбувається сьогодні. 

Авторами законопроекту встановлено взаємозалежність між гнучким 

режимом робочого часу, нормальним робочим часом, скороченим робочим 

часом, тривалістю щоденної роботи та неповним робочим часом, і у 

кожному випадку відповідні співвідношення дійсно є актуальними. Так, 
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гнучкий режим робочого часу залежить від нормального робочого часу, 

адже по-перше, працівник зобов’язаний дотримуватись законодавчо 

встановленої норми робочого часу при виконанні своїх трудових функцій 

за гнучким графіком; по-друге, гнучкий режим робочого часу не виключає 

можливість працівника працювати за нормальним робочим часом, коли це 

відповідає його інтересам. Гнучкий робочий час залежить від тривалості 

щоденної роботи, адже останній критерій є обов’язковим для виконання 

працівниками. Не має значення, яким чином працівник виконуватиме свої 

трудові функції, втім важливо, щоб його робочий день відповідав 

тривалості щоденної роботи. Співвідношення гнучкого режиму робочого 

часу та скороченого робочого часу і неповного робочого часу також 

доцільне, адже гнучкий робочий час передбачає можливість працівника у 

разі необхідності застосувати кожен із зазначених режимів. 

У цілому, підсумовуючи аналіз регулювання гнучкого графіка 

роботи, про який іде мова в проекті Трудового кодексу України № 1658 від 

27.12.2014 [22], дійдемо висновку, що регламентація відповідної статті все 

ж є позитивним моментом, особливо у порівнянні із Кодексом законів про 

працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [32], в нормах якого дане 

питання не врегульовується взагалі. Поряд з цим варто відзначити, що 

однієї статті для врегулювання настільки складного питання все ж 

недостатньо. Таке правове регулювання гнучкого графіка роботи свідчить 

про те, що Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму 

робочого часу [78] і надалі зберігатимуть свою чинність, адже у 

проаналізованому законопроекті залишилась поза увагою низка важливих 

моментів, пов’язаних із досліджуваним питанням. 

Таким чином, аналіз наукової літератури, а також Методичних 

рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу [78], 

Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [32], Закону 

України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII 
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[108]  та проекту Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [22] 

дозволяє сформулювати наступне визначення поняття «гнучкий графік 

роботи»:  «Гнучкий графік роботи – це спеціальний режим робочого часу 

для окремих працівників на окремих підприємствах, в установах чи 

організаціях із передбаченим саморегулюванням тривалості робочого дня 

за умови забезпечення точного обліку відпрацьованого часу та контролю 

за повним і раціональним використанням робочого часу працівником. Він 

встановлюється за погодженням між працівником і роботодавцем й 

передбачає визначення часу, впродовж якого працівник зобов’язаний 

перебувати на своєму робочому місці, визначення на розсуд працівника 

часу початку і закінчення роботи, а також перерви для відпочинку і 

харчування». 

Наступним спеціальним режимом робочого часу є вахтовий метод 

організації роботи. «Вахтою» у загальнотеоретичному значенні є група 

людей, що виїжджають у віддалений, важкодоступний район для змінної 

роботи [178, с. 114]. Із такого визначення можна сформувати загальне 

розуміння того, що являє собою вахтовий метод. По-перше, працівники 

виконують свої трудові функції у віддаленні від місцезнаходження 

підприємства, установи, організації, на якій працює особа, або ж у 

віддаленні від місця проживання працівника. По-друге, робота має змінний 

характер, тобто трудові функції не виконуються у віддаленні регулярно, а 

виконуються позмінно. 

 Особливість даного режиму полягає у тому, що його правове 

регулювання здійснюється нормами ще радянського законодавства, а саме  

постановою Державного комітету СРСР із праці та соціальних питань, 

Секретаріату Всесоюзної центральної ради професійних спілок, 

Міністерства охорони здоров’я СРСР від 31.12.1987 № 794/33-82 «Про 

затвердження Основних положень про вахтовий метод організації робіт» 

[179]. При цьому в нормах Кодексу законів про працю України від 
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10.12.1971 № 322-VIII [32] даному питанню увага не приділена взагалі. Все 

ж, беручи до уваги специфіку правового регулювання, даний метод є 

доволі застарілим [59, с. 85]. Тож в умовах очевидної потреби 

реформування трудового законодавства дане питання має бути одним із 

тих, що буде приведене у відповідність до сучасних реалій. Особливо 

гостро дане питання постає у розділі V «Оплата праці, пільги та 

компенсації», оскільки в його змісті окремі суми встановлені в рублях і 

здійснено посилання на інші постанови, прийняті за часів Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік. 

Так, згідно із пунктом 1.1 вахтовий метод організації роботи 

визначається як особлива форма організації робіт, заснована на 

використанні трудових ресурсів поза місцем їх постійного проживання за 

умови, коли не може бути забезпечене щоденне повернення працівників до 

місця постійного проживання. Робота організовується за спеціальним 

режимом праці, як правило, при підсумованому обліку робочого часу, а 

міжвахтовий відпочинок надається в місцях постійного проживання. Із 

даної дефініції можна зробити наступні висновки щодо сутності вахтового 

методу організації роботи:  

1) трудові ресурси використовуються поза місцем їх постійного 

проживання;  

2) щоденне повернення працівників до місця постійного проживання 

неможливе;  

3) робота організовується при підсумованому обліку робочого часу;  

4) для міжвахтового відпочинку працівники повертаються додому. 

Також у пункті 1.1 Постанови визначено, що вахтовий метод 

організації роботи не варто ототожнювати із відрядженням [179]. Так, 

службовим відрядженням згідно із пунктом 1 Інструкції про службові 

відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 [180], є поїздка 
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працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, 

підприємства, установи та організації, що повністю або частково 

утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів, на певний 

строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення 

поза місцем його постійної роботи, за наявності документів, що 

підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю 

підприємства. Із даної дефініції можна зробити висновок про наступні 

відмінності вахтового методу організації роботи та відряджень: по-перше, 

відрядження здійснюється з метою виконання одноразового службового 

доручення, а вахтовий метод організації роботи полягає у перманентному 

позмінному здійсненні роботи у місці, відмінному від місця проживання 

особи при підсумованому обліку робочого часу; по-друге, при відрядженні 

особа повертається додому після виконання службового доручення, а при 

вахтовому методі організації роботи особа повертається додому для 

міжвахтового відпочинку; по-третє, відрядження здійснюється «на певний 

строк», а тривалість вахти не повинна перевищувати одного місяця (пункт 

1.1 постанови «Про затвердження Основних положень про вахтовий метод 

організації робіт» від 31.12.1987 № 794/33-82 [179]); по-четверте, 

відрядження здійснюється до іншого населеного пункту, а вахтовий метод 

організації роботи передбачає створення вахтових селищ, польових 

містечок або інших спеціально обладнаних під житло приміщень (пункт 

1.2 постанови «Про затвердження Основних положень про вахтовий метод 

організації робіт» [179]). Таким чином, вахтовий метод організації та 

відрядження дійсно є принципово різними правовими категоріями.  

Згідно із пунктом 1.3 постанови «Про затвердження Основних 

положень про вахтовий метод організації робіт» від 31.12.1987 № 794/33-

82 [179] вахтовий метод застосовується при значній відстані виробничих 

об’єктів (ділянок) від місця знаходження підприємства, об’єднання та 

організації, при недоцільності виконання робіт звичайними методами, а 
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також з метою скорочення термінів будівництва об’єктів виробничого і 

соціального призначення в необжитих і віддалених районах і в районах з 

високими темпами робіт при незабезпеченості даного району відповідними 

трудовими ресурсами. Це означає, що введення вахтового методу не може 

бути суб’єктивним рішенням керівника підприємства, установи, 

організації. Застосування вахтового методу організації роботи можливе 

лише у тому випадку, коли інші варіанти є неможливими або 

недоцільними. 

Організація вахтового методу згідно із пунктом 2.1 постанови «Про 

затвердження Основних положень про вахтовий метод організації робіт» 

від 31.12.1987 № 794/33-82 [179] передбачає ритмічність, безперервність, 

комплексність виконання робіт на об’єктах (ділянках). Це означає, що 

особи, задіяні в даному методі праці, працюють постійно у період своєї 

зміни. Відповідно, відпочинок здійснюється у перерві між змінами. 

Відзначимо, що із огляду на невикористання працівниками права на 

щотижневий відпочинок, при вахтовому методі роботи накопичується 

період часу відпочинку, який при підсумуванні надається працівникам у 

формі додаткових вільних від роботи днів у перерві між змінами. 

Враховуючи такі умови праці щодо вахтового методу, чинне 

законодавство встановило низку вимог та виключень. Так, у аналізованій 

Постанові встановлено, що до робіт, які виконуються вахтовим методом, 

не можуть залучатися робітники і службовці молодше 18 років, вагітні 

жінки і жінки, які мають дітей віком до півтора року (пункт 2.2). 

Тривалість вахти, як нами відзначалось, не може перевищувати 1 місяця 

(пункт 1.1), а тривалість робочого дня не має перевищувати 12 годин 

(пункт 4.2). На роботодавця покладено обов’язок створити належні 

соціально-побутові умови для працівників, забезпечити транспортом, 

харчуванням (пункт 6.1) та медичним обслуговуванням (розділ VIII). При 

вахтовому методі організації роботи встановлюється підсумований облік 
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робочого часу з розрахунку за місяць, квартал чи інший період, проте не 

більше 1 року (розділ ІV). На роботодавця покладено обов’язок вести облік 

робочого часу й відпочинку кожного працівника, який працює вахтовим 

методом (розділ ІV). При цьому до облікового періоду зараховуються час 

роботи на вахті, час проїзду до місця виконання робіт і час відпочинку, 

який припадає на цей період [179]. 

Таким чином, вахтовий метод організації роботи згідно із 

постановою «Про затвердження Основних положень про вахтовий метод 

організації робіт» від 31.12.1987 № 794/33-82 [179] характеризується 

наступними особливостями: 

1) трудові ресурси використовуються поза місцем їх постійного 

проживання при значній відстані виробничого об’єкта від місця 

знаходження підприємства, установи організації;  

2) щоденне повернення працівників до місця постійного проживання 

неможливе, і не є доцільним;  

3) робота виконується ритмічно, безперервно, комплексно та 

організовується при підсумованому обліку робочого часу, а роботодавець 

веде облік робочого часу й відпочинку кожного працівника;  

4) тривалість вахти не може перевищувати 1 місяця, а тривалість 

робочого дня не повинна перевищувати 12 годин; 

5) до вахтового методу організації роботи можуть бути залучені 

лише окремі категорії осіб; 

6) роботодавець забезпечує працівників усім необхідним, у тому 

числі транспортуванням та харчуванням; 

7) для міжвахтового відпочинку працівники повертаються додому, а 

період відпочинку накопичується із огляду на невикористані щотижневі 

вихідні; 

8) вахтовий метод організації роботи не є відрядженням. 
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Проект Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [22], на 

відміну від Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII 

[32], все ж врегульовує окремі аспекти вахтового методу організації 

роботи. Зокрема, в статті 128 наведене визначення поняття польових умов 

праці, які являють собою виконання робіт у пошукових, геологічних та 

наукових експедиціях чи виконання пошуково-рятувальних робіт, що 

здійснюються в умовах не пристосованих для щоденного відпочинку та 

коли відсутня можливість щоденного повернення до місця постійного чи 

тимчасового проживання працівника (вахтового містечка, готелю, 

квартири чи іншого комфортного житла). Із цього можна зробити 

висновок, що авторами законопроекту було розширено розуміння 

вахтового методу організації роботи. Якщо в постанові «Про затвердження 

Основних положень про вахтовий метод організації робіт» від 31.12.1987 

№ 794/33-82 [179] вахтовий метод пов’язується передусім із виробничими 

об’єктами та будівництвом, то в Проекті передбачено, що вахтовий метод 

поширюється і на пошукові, геологічні та наукові експедиції та пошуково-

рятувальні роботи. Із таким підходом варто погодитись, адже, виходячи із 

загальних ознак вахтового методу, передусім трудові ресурси мають 

використовуватись поза місцем їх постійного проживання, і щоденне 

повернення працівників до місця постійного проживання неможливе. 

Наведені в проекті Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [22] 

види робіт цілком відповідають цим ознакам, а отже, неправильно 

звужувати сутність вахтового методу виключно до виробничих об’єктів та 

будівництва. 

У статті 158 проекту Трудового кодексу України № 1658 від 

27.12.2014 [22] автори відзначають, що право працівників на щотижневий 

безперервний відпочинок забезпечується також при підсумованому обліку 

робочого часу, крім випадків, якщо це неможливо з урахуванням характеру 

роботи та особливостей організації праці, наприклад при вахтовому 
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методі. Так, дійсно таким чином правове регулювання даного питання 

здійснюється і на сьогодні, тому закріплення такої норми у Проекті 

вважаємо необхідним. Разом із тим, звернемо увагу, що в чинному Кодексі 

законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [32] законодавець не 

здійснив подібних приміток. 

У статті 217 проекту Трудового кодексу України № 1658 від 

27.12.2014 [22] встановлено, що до державних мінімальних гарантій 

віднесено виплати працівникам у разі роботи вахтовим методом. Сьогодні 

подібних гарантій у законодавстві про працю не встановлено. При цьому, 

як нами відзначалось раніше у даній роботі, розділ, присвячений оплаті 

праці, пільгам та компенсаціям, постанови «Про затвердження Основних 

положень про вахтовий метод організації робіт» від 31.12.1987 № 794/33-

82 [179] є одним із найпроблемніших у даному нормативно-правовому 

акті, адже встановлює різноманітні схеми оплати праці працівників із 

розрахунку на радянські рублі. 

У статті 255 проекту Трудового кодексу України № 1658 від 

27.12.2014 [22] безпосередньо встановлено гарантії та компенсації 

працівникам, які працюють у польових умовах або вахтовим методом. По-

перше, в даній нормі встановлено визначення вахтового методу, а також 

регламентовано його основні особливості. Зазначено, що вахтовий метод 

передбачає виконання робіт поза місцем постійного проживання 

працівників, коли не може забезпечуватися щоденне їх повернення до 

місця постійного проживання. Працівники, які залучаються до роботи за 

вахтовим методом, у період перебування на об’єкті виконання робіт 

проживають у вахтовому містечку, спеціально створеному роботодавцем, 

що становить комплекс будинків і споруд, призначених для забезпечення 

життєдіяльності залучених працівників під час виконання ними робіт та 

міжзмінного відпочинку. За час перебування в дорозі від місця 

знаходження роботодавця (пункту збору) до місця виконання роботи і у 
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зворотному напрямку, що передбачені графіком роботи на вахті чи зміні, а 

також за час затримки в дорозі через несприятливі метеорологічні умови 

чи з вини перевізника роботодавець здійснює працівникам гарантійні 

виплати в розмірі тарифної ставки (окладу). Дні перебування в дорозі від 

місця постійного проживання до роботи та у зворотному напрямку до 

робочого часу не включаються, а відносяться до часу міжвахтового 

відпочинку. У цілому таке правове регулювання відповідає змісту 

постанови «Про затвердження Основних положень про вахтовий метод 

організації робіт» від 31.12.1987 № 794/33-82 [179], а тому у даному 

контексті відзначимо, що суттєві відмінності між чинним правовим 

регулюванням та можливим відсутні. Так само у пунктах 3 та 4 даної 

статті визначено, що працівникам, які працюють вахтовим методом, 

виплачуються компенсації (польове забезпечення) у розмірі, визначеному 

колективним договором, але не менше 30 відсотків тарифної ставки 

(окладу). Також роботодавець зобов’язаний створити для працівників, які 

працюють у польових умовах, умови для щоденного відпочинку на місці 

проведення робіт, забезпечити безоплатним медичним обслуговуванням і 

триразовим харчуванням чи необхідними для такого харчування 

продуктами [22]. Тож у даному контексті чинне правове регулювання 

суттєво не відрізняється від змісту Проекту. 

Однією із новел проекту Трудового кодексу України № 1658 від 

27.12.2014 [22] є регламентована статтею 256 репатріація, тобто 

повернення працівника, який знаходиться поза межами України, для 

виконання робіт, виконуваних вахтовим методом, до його постійного місця 

проживання чи до місця укладення з ним трудового договору для 

відпочинку (відпустки), продовження виконання трудових обов’язків чи 

звільнення. По суті, репатріація встановлена і в постанові «Про 

затвердження Основних положень про вахтовий метод організації робіт» 

від 31.12.1987 № 794/33-82 [179], адже на роботодавця покладено 
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обов’язок повернути працівника, який працює вахтовим методом, до його 

постійного місця проживання. Але в Проекті дана гарантія отримала 

окреслення в рамках окремого правового інституту. 

У цілому відзначимо, що врегулювання вахтового методу організації 

роботи у проекті Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [22] –  

позитивний момент, адже це дозволить заповнити прогалини чинного 

законодавства про працю. Також влучним рішенням авторів є розширення 

розуміння сутності вахтового методу організації роботи та поширення 

його на більшу кількість сфер, у яких можливе застосування такого методу 

роботи. 

Таким чином, у процесі аналізу наукової літератури, постанови 

Державного комітету СРСР із праці та соціальних питань, Секретаріату 

Всесоюзної центральної ради професійних спілок, Міністерства охорони 

здоров’я СРСР від 31.12.1987 № 794/33-82 «Про затвердження Основних 

положень про вахтовий метод організації робіт» [179], а також проекту 

Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [22] нами встановлено, 

що вахтовий метод організації роботи – це особлива форма організації 

ритмічних, безперервних, комплексних робіт на виробничих об’єктах, 

будівництві, у пошукових, геологічних та наукових експедиціях чи 

виконанні пошуково-рятувальних робіт поза місцем постійного 

проживання працівників при значній відстані за умови, коли щоденне 

повернення працівників до місця постійного проживання неможливе і не є 

доцільним. 

Отже, у процесі дослідження гнучкого графіка роботи та вахтового 

методу організації роботи нами встановлено низку особливостей обох 

категорій. Гнучкий графік роботи є більш прогресивним режимом 

організації робочого часу. Він полягає в узгодженні працівником та 

роботодавцем таких умов праці, за яких буде забезпечуватись виконання 

працівником усіх покладених на нього обов’язків, при цьому в найбільш 
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зручний для працівника режим часу. Тобто, із одного боку, працівник 

самостійно врегульовує свій робочий час, а з іншого – забезпечує 

виконання поставлених перед ним завдань в обумовлений із роботодавцем 

час. На нашу думку, даний режим робочого часу – один із 

найдосконаліших серед спеціальних та найбільш вигідний для обох сторін 

трудових правовідносин. Вахтовий метод організації роботи у даному 

контексті є одним із найпроблемніших через завузьке розуміння сутності 

організації роботи. На жаль, він все ще врегульовується законодавством 

Радянського Союзу, у якому встановлена застаріла термінологія. Кодекс 

законів про працю України наразі не врегульовує даний інститут взагалі. 

Проте все ж варто відзначити, що використання такого режиму робочого 

часу в умовах, коли працівник вимушений виконувати свої трудові функції 

далеко від місця проживання, є безальтернативним на сьогодні.  
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Висновки до розділу 3 

 

1. Ненормований робочий час – це спеціальний (особливий) вид 

робочого часу, який встановлюється для певних категорій працівників 

нормативно або угодою сторін, за якого на працівників поширюються 

правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, включаючи 

встановлений порядок початку і закінчення робочого дня, але який 

допускає можливість у разі потреби виконання цими працівниками своїх 

трудових обов’язків після закінчення робочого дня без спеціального 

документального оформлення, якщо облік робочого часу, виходячи із 

особливостей трудових обов’язків, є неможливим, та за який працівникам 

надається щорічна додаткова трудова відпустка чи/і має встановлюватись 

у майбутньому підвищений розмір оплати праці. 

2. У проекті Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 до 

особливостей ненормованого робочого часу віднесено: 

1) працівник, який працює згідно з режимом ненормованого 

робочого часу, не може коли завгодно прийти на роботу чи залишити 

робоче місце, адже на нього повністю поширюються правила 

внутрішнього трудового розпорядку підприємства, включаючи 

встановлений порядок початку і закінчення робочого дня; 

2) працівник працює понад норму робочого часу за вказівкою 

роботодавця або без неї; 

3) роботодавець веде облік роботи понад норму робочого часу; 

4) списки працівників, які працюють понад норму робочого часу, 

встановлюються колективним договором або нормативним актом 

роботодавця після проведення консультацій з виборним органом 

первинної профспілкової організації; 
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5) за роботу на умовах ненормованого робочого часу працівникам 

надається щорічна додаткова трудова відпустка чи/і встановлюється 

підвищений розмір оплати праці; 

6) у проекті Трудового кодексу України відсутні будь-які критерії 

щодо встановлення режиму ненормованого робочого часу. 

3. Ненормований робочий день як особливий режим робочого часу 

та, водночас, відхилення від нормальної тривалості робочого часу, який 

встановлюється для певних категорій працівників у разі неможливості 

нормування часу трудового процесу у випадках, коли праця за характером 

виконуваних функцій не може бути обмеженою нормальною тривалістю 

робочого дня, не піддається точному обліку внаслідок режиму роботи, а 

також у разі, якщо робочий час у зв’язку з особливостями організації праці 

розподіляється працівниками на свій розсуд та визначається тривалістю 

робочого часу або колом обов’язків чи обсягом виконаних робіт. 

4. Особливості правового регулювання ненормованого робочого дня, 

визначені в Рекомендаціях щодо порядку надання працівникам з 

ненормованим робочим днем щорічної відпустки за особливий характер 

праці, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України від 10 жовтня 1997 року № 7, в Законі України «Про відпустки» 

від 15.11.1996 № 504/96-ВР та в постановах Пленуму Верховного Суду 

України, полягають у наступному: 

1) ненормований робочий день встановлюється для певної категорії 

працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу; 

2) роботу понад нормальну тривалість робочого часу не можна 

ототожнювати із надурочною роботою; 

3) міра праці, яку варто виконати в режимі ненормованого робочого 

часу, може визначатись тривалістю робочого часу або колом обов’язків чи 

обсягом виконаних робіт; 
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4) ненормований робочий день не може застосовуватись до 

працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем, але може 

застосовуватись до працівників, які працюють на умовах неповного 

робочого тижня; 

5) відмова без поважних причин від виконання своїх трудових 

обов’язків у режимі ненормованого робочого дня із посиланням на те, що 

робочий час вже закінчився, за своєю сутністю є порушенням трудової 

дисципліни. 

5. Перервний робочий час – це особливий режим робочого часу, який 

встановлюється для певних категорій працівників на роботах з особливими 

умовами і характером праці у разі неможливості нормування часу 

трудового процесу, коли праця за характером виконуваних функцій не 

може бути обмеженою нормальною тривалістю робочого дня, у випадках, 

передбачених колективним договором, та полягає у поділі робочого дня на 

частини з тією умовою, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала 

встановленої тривалості робочого дня. 

6. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII 

визначає такі особливості режиму перервного робочого часу:  

1) робота має відзначатись особливими умовами і характером праці;  

2) порядок і випадки запровадження режиму перервного робочого 

часу має визначатись законодавством;  

3) загальна тривалість роботи не може перевищувати встановленої 

тривалості робочого дня.  

7. Гнучкий графік роботи – це спеціальний режим робочого часу для 

окремих працівників на окремих підприємствах, в установах чи 

організаціях із передбаченим саморегулюванням тривалості робочого дня 

за умови забезпечення точного обліку відпрацьованого часу та контролю 

за повним і раціональним використанням робочого часу працівником. Він 

встановлюється за погодженням між працівником і роботодавцем й 
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передбачає визначення часу, впродовж якого працівник зобов’язаний 

перебувати на своєму робочому місці, визначення на розсуд працівника 

часу початку і закінчення роботи, а також перерви для відпочинку і 

харчування. 

8. Згідно із Методичними рекомендаціями щодо встановлення 

гнучкого режиму робочого часу гнучкий графік роботи має такі 

особливості:  

1) його не можна застосувати на всіх без винятку підприємствах, 

установах чи організаціях і щодо будь-яких професій; 

2) тривалість робочого дня здійснюється працівником шляхом 

саморегулювання;  

3) працівник наділяється правом самостійно регулювати час початку, 

закінчення та загальну тривалість робочого дня, перерви на харчування та 

відпочинок, проте згідно з підсумованим обліком робочого часу і з 

вимогою відпрацювання визначеної кількості годин; 

4) працівник при гнучкому графіку роботи зобов’язаний виконати усі 

передбачені його трудовою функцією задачі;  

5) режим гнучкого графіка роботи не впливає на розмір заробітної 

плати, порядок нарахування та розмір доплат, премій, не надає пільг при 

обчисленні стажу роботи та права на додаткову відпустку тощо; 

6) під час запровадження гнучкого графіка роботи має бути 

враховано максимальну тривалість робочого часу – не більше 12 годин, 

включаючи перерву для відпочинку;  

7) гнучкий режим робочого часу складається із трьох елементів: 

фіксованого часу, змінного часу та часу перерви;  

8) обов’язковою умовою застосування режиму гнучкого робочого 

часу є забезпечення точного обліку відпрацьованого часу та контроль за 

повним і раціональним використанням робочого часу працівником. 
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9. Вахтовий метод організації роботи – це особлива форма 

організації ритмічних, безперервних, комплексних робіт на виробничих 

об’єктах, будівництві, у пошукових, геологічних та наукових експедиціях 

чи виконанні пошуково-рятувальних робіт поза місцем постійного 

проживання працівників при значній відстані за умови, коли щоденне 

повернення працівників до місця постійного проживання неможливе і 

недоцільне. 

10. Вахтовий метод організації роботи згідно із постановою 

Державного комітету СРСР із праці та соціальних питань, Секретаріату 

Всесоюзної центральної ради професійних спілок, Міністерства охорони 

здоров’я СРСР «Про затвердження Основних положень про вахтовий 

метод організації робіт» від 31.12.1987 № 794/33-82 характеризується 

наступними особливостями: 

1) трудові ресурси використовуються поза місцем їх постійного 

проживання при значній відстані виробничого об’єкта від місця 

знаходження підприємства, установи організації;  

2) щоденне повернення працівників до місця постійного проживання 

неможливе і недоцільне;  

3) робота виконується ритмічно, безперервно, комплексно та 

організовується при підсумованому обліку робочого часу, а роботодавець 

веде облік робочого часу й відпочинку кожного працівника;  

4) тривалість вахти не може перевищувати одного місяця, а 

тривалість робочого дня – 12 годин; 

5) до вахтового методу організації роботи можуть бути залучені 

лише окремі категорії осіб; 

6) роботодавець забезпечує працівників усім необхідним, у тому 

числі транспортуванням та харчуванням; 

7) для міжвахтового відпочинку, який накопичується за рахунок 

невикористаних щотижневих вихідних, працівники повертаються додому; 
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8) вахтовий метод організації роботи не є відрядженням. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і надано нове 

вирішення наукового завдання, яке на основі всебічного та ґрунтовного 

дослідження здобутків сучасної доктрини трудового права та аналізу 

переваг і недоліків національного законодавства у сфері робочого часу 

отримало вияв у  викладених пропозиціях щодо оптимізації правового 

регулювання режиму робочого часу. 

1. Режим робочого часу – це розподілення норми робочого часу 

конкретно визначеного працівника у межах певного календарного 

проміжку часу, яким може бути день, тиждень, місяць тощо, протягом 

якого працівник відповідно до трудового законодавства, актів 

колективно-договірного регулювання та внутрішнього трудового 

розпорядку здійснює трудову діяльність, а також отримує належний час 

для щоденного відпочинку. 

2. Ознаками режиму робочого часу є такі: 1) багатоелементність – 

наявність широкої кількості складових частин, а саме переліку різних 

проміжків часу, які входять до його змісту; 2) нормованість, зокрема 

встановлення максимальної тривалості робочого часу, яку не можна 

перевищувати, окрім випадків, визначених законом; 3) взаємозалежність із 

часом відпочинку – окрема характеристика робочого часу є неможливою 

без взаємозв’язку із часом відпочинку працівника; 4) диференціація 

залежно від специфіки діяльності суб’єкта господарювання, який 

використовує найману працю, а також безпосередньої трудової діяльності 

працівників підприємства, установи чи організації або групи працівників. 

3. До загальних режимів робочого часу належать такі: 1) 

п’ятиденний та шестиденний робочий тиждень; 2) сумований облік 

робочого часу. До спеціальних режимів робочого часу відносяться 
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наступні: ненормований робочий день; перервний робочий час; гнучкий 

графік роботи; вахтовий метод організації роботи. 

4. П’ятиденний робочий тиждень характеризується таким ознаками: 

1) встановлення режиму робочого часу належить до компетенції власника 

за погодженням з профспілковим комітетом, трудовим колективом з 

додержанням установленої тривалості робочого тижня; 2) визначається 

правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності; 

3) передбачає надання працівникам двох вихідних днів із забезпеченням 

збереження річного балансу їх робочого часу. 

До ознак шестиденного робочого тижня належать такі: він 

встановлюється та діє у межах передбаченої законодавством норми 

тривалості робочого тижня, а саме 40 годин на тиждень, або іншої 

встановленої тижневої норми; характеризується скороченою тривалістю 

останнього робочого дня даного робочого тижня; йому притаманна 

обов’язковість погодження роботодавцем рішення про впровадження 

даного режиму робочого часу на підприємстві, в установі й організації. 

5. Сумованим обліком робочого часу є облік робочого часу, який у 

силу певних особливостей здійснення працівником своєї трудової 

діяльності може варіюватись та передбачає встановлення чіткої норми 

робочого часу в межах певного календарного проміжку, наприклад, тижня, 

місяця, кварталу чи навіть року. 

6. Особливостями ненормованого робочого часу згідно з проектом 

Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 є наступні: 1) 

працівник, який працює відповідно до режиму ненормованого робочого 

часу, не може коли завгодно прийти на роботу чи залишити робоче місце, 

адже на працівників повністю поширюються правила внутрішнього 

трудового розпорядку підприємства, включаючи встановлений порядок 

початку і закінчення робочого дня; 2) працівник працює понад норму 

робочого часу за вказівкою роботодавця або без неї; 3) роботодавець веде 
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облік роботи понад норму робочого часу; 4) списки працівників, які 

працюють понад норму робочого часу, встановлюються колективним 

договором або нормативним актом роботодавця після проведення 

консультацій з виборним органом первинної профспілкової організації; 5) 

за роботу на умовах ненормованого робочого часу працівникам надається 

щорічна додаткова трудова відпустка чи/і встановлюється підвищений 

розмір оплати праці; 6) у проекті Трудового кодексу України відсутні 

будь-які критерії щодо встановлення режиму ненормованого робочого 

часу. 

До особливостей режиму перервного робочого часу згідно із 

нормами Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII 

належать: 1) робота має характеризуватись особливими умовами і 

характером праці; 2) порядок і випадки запровадження 

режиму перервного робочого часу повинні визначатись законодавством; 3) 

загальна тривалість роботи не може перевищувати встановленої тривалості 

робочого дня.  

7. До особливостей гнучкого графіка роботи згідно із Методичними 

рекомендаціями щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу 

належать наступні: 1) гнучкий графік роботи не можна застосувати на усіх 

без винятку підприємствах, в установах чи організаціях і щодо будь-яких 

професій; 2) тривалість робочого дня здійснюється працівником шляхом 

саморегулювання; 3) працівник наділяється правом самостійно регулювати 

час початку, закінчення та загальну тривалість робочого дня, перерви на 

харчування та відпочинок, проте відповідно до підсумованого обліку 

робочого часу і з вимогою відпрацювання визначеної кількості годин; 

4) працівник при гнучкому графіку роботи зобов’язаний виконати усі 

передбачені його трудовою функцією задачі; 5) режим гнучкого графіка 

роботи не впливає на розмір заробітної плати, порядок нарахування та 

розмір доплат, премій, не надає пільг при обчисленні стажу роботи та 
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права на додаткову відпустку тощо; 6) під час запровадження гнучкого 

графіка роботи має бути враховано максимальну тривалість робочого часу 

– не більше 12 годин, включаючи перерву для відпочинку; 7) гнучкий 

режим робочого часу складається із трьох елементів: фіксованого часу, 

змінного часу та часу перерви; 8) обов’язковою умовою застосування 

режиму гнучкого робочого часу є забезпечення точного обліку 

відпрацьованого часу та контроль за повним і раціональним 

використанням робочого часу працівником. 

Вахтовий метод організації роботи – це особлива форма організації 

ритмічних, безперервних, комплексних робіт на виробничих об’єктах, 

будівництві, у пошукових, геологічних та наукових експедиціях чи при  

виконанні пошуково-рятувальних робіт поза місцем постійного 

проживання працівників при значній відстані за умови, коли щоденне 

повернення працівників до місця постійного проживання неможливе і не є 

доцільним. 
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