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АНОТАЦІЯ 

 

Метіль А.С. Правове регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції 

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право 

соціального забезпечення» (081 – Право). – Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Міністерства освіти і науки 

України. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. – Харків, 2017. 

Дисертація є комплексним дослідженням теоретичних і практичних 

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

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

узагальнено специфіку стандартів робочого часу в Європейському Союзі, 

охарактеризовано генезис робочого часу в Україні та здійснено періодизацію 

його регулювання. 

Автором визначені дефініції понять «робочий час»«, «режим робочого 

часу», «стандарти робочого часу», «імплементація європейських норм права 

про робочий час у трудове право України». 

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

визначення кількісної тривалості періоду робочого часу базою є кількість 

годин, яку працівник повинен відпрацювати протягом певного календарного 

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

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

важливою частиною організації праці, адже його дотримання зумовлює взаємні 

зобов’язання працівника та роботодавця (працівник у цей період знаходиться в 

сфері дії правил внутрішнього трудового розпорядку та має виконувати 

протягом цього часу свою трудову функцію, а роботодавець зобов’язаний для 

працівника забезпечити необхідні умови праці, що включає виплату за 

відпрацьований час заробітної плати та поширення інших трудових і 
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соціальних гарантій на працівника); (4) є мірою праці, тобто базовою 

категорією для визначення розміру заробітної плати, заохочення працівників, 

сприяння розвитку їх трудового потенціалу та кар’єрного росту; (5) відображає 

реальність і динамічність трудових відносин – робочий час повинен відповідати 

реальним фізіологічним можливостям працівника й динамічно реагувати на 

еволюційний (науково-технічний) розвиток технологій виробництва. 

На підставі дослідження загальних особливостей регулювання робочого 

часу країн Східної, Центральної та Західної Європи, Скандинавії 

розкриваються основні характерні риси, що їм притаманні 

Визначено основні періоди становлення та розвитку правового 

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

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

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

регулювання робочого часу в роки поширення влади більшовиків, НЕПу та 

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

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

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

України та її євроінтеграції. 

У роботі дослідженні джерела права Європейського Союзу про робочий 

час та визначено їх класифікацію, а також проаналізовано позитивний досвід 

окремих країн ЄС щодо тривалості робочого часу. Окрему увагу приділено 

підвищенню ефективності використання норм робочого часу як 

перспективному напрямку вдосконалення правового регулювання робочого 

часу в Україні та перспективам розширення застосування стандартних і 

нестандартних форми робочого часу в Україні та Європі. 

Сформульовано визначення правового механізму імплементації 

європейських норм про робочий час у національне трудове законодавство та 

виділено наступні істотні складові зазначеного механізму: (1) європейська 

правова основа стандартів у сфері стандартів робочого часу, яка складається з 

нормативно-правових актів, в яких фіксуються норми, що регулюють питання 
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робочого часу, а також практики їх тлумачення та застосування (в тому числі, 

але не виключно, судової практики); (2) нормативно-правовий механізм 

імплементації стандартів ЄС у сфері робочого часу на рівні законодавчого та 

підзаконного правового регулювання, який включає в себе специфічну 

процедуру аналізу змісту нормативно-правових актів, які регулюють визначені 

групи правових відносин, що є предметом правового регулювання аналогічних 

правових актів на території Співтовариства, а також застосування обмежень 

щодо нормативно-правових актів, які не відповідають acquis communautaire ЄС; 

(3) організаційно-правовий механізм імплементації європейських норм про 

робочий час, що складається з системи інституцій, наділених передбаченим 

законодавством колом функцій і повноважень, необхідних для належного 

реформування правової системи України у відповідності до стандартів ЄС, а 

також взаємозв’язку між ними. 

Сформульовано визначення ефективності використання норм робочого 

часу як корисного результату, отриманого за результатами належної організації 

правового регулювання на рівні підприємства, установи, організації питань 

щодо добросовісного виконання працівниками передбаченої трудовим 

законодавством міри праці. 

Обґрунтовано, що важливим організаційно-правовим інструментом 

забезпечення ефективності використання працівниками його норм є облік 

робочого часу, що яскраво показує співвідношення та поєднання трудових 

зобов’язань роботодавців і працівників у сфері застосування нормативів 

робочого часу, виконання яких спрямовано на результативність праці. 

Регламентація питань обліку робочого часу сприяє формуванню змісту поняття 

ефективності використання його норм тривалості. Відповідно трудове 

законодавство України повинно включати норми, які передбачають 

запровадження роботодавцем дій з приводу запобігання нераціональному 

використанню працівниками робочого часу, тим самим стимулюючи 

підвищення рівня виробництва на підприємстві. 
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Здійснено порівняльно-правовий аналіз стандартних і нестандартних 

режимів робочого часу в Україні та Європі. Їх спільними ознаками визначено: 

(1) є зовнішнім вираженням упорядкування того часового проміжку, коли 

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

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

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

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

регулювання на міжнародному, наднаціональному та державному рівнях. 

Основними відмінними ознаками названо: (1) першорядність і визначальний 

характер стандартних форм робочого часу; (2) особливий характер 

нестандартних форм організації розподілу робочого часу. 

Запропоновано наступні зміни та доповнення до проекту Трудового 

кодексу України, зокрема викласти: 

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

законодавчими, підзаконними, локальними нормативно-правовими актами та 

угодою сторін трудових відносин кількісний період часу, впродовж якого 

працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку 

зобов’язується виконувати покладену на нього трудову функцію, а 

роботодавець – забезпечити для нього необхідні умови праці відповідно до 

чинного законодавства, колективного та трудового договорів. Нормальна 

тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень»; 

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

перевищувати для кожного працівника 8 годин протягом робочого тижня, 4 

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

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

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

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

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

працівником трудової функції)» 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних методів 

пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки трудового права дослідити 

проблемні питання правового регулювання робочого часу в умовах 

євроінтеграції України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені 

в дисертації наукові положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані: 

а) у науково-дослідницькій діяльності – для подальшого дослідження 

теоретичних і практичних проблем правового регулювання робочого часу в 

умовах євроінтеграції України; 

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

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

нормативно-правові акти у сфері регулювання робочого часу працівників; 

в) у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 

практичної діяльності органів державної виконавчої влади, судів та інших 

суб’єктів правозастосування при застосуванні положень трудового та 

соціального законодавства у сфері робочого часу; 

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

слухачів і курсантів у вищих навчальних закладах освіти, при проведенні 

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

при написанні підручників, навчально-методичних і науково-практичних 

посібників та інших методичних матеріалів. 

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

робочого часу, Європейський Союз, євроінтеграція, стандартні і нестандартні 

режими робочого часу. 
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ANNOTATION 

 

Metil A.S. Legal regulation of working time in the conditions of European 

integration of Ukraine. – The qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law (Doctor of Philosophy) in specialty 

12.00.05 «The labor Law; the right of social security «(081 - Law).  H.S. Skovoroda 

Kharkiv National  Pedagogical University of the Ministry of Education and Science 

of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kharkiv, 2017. 

The dissertation is a comprehensive study of theoretical and practical 

problems related to the legal regulation of working time in the new conditions of 

European integration of Ukraine. The study defines the concept and signs of working 

time, generalizes the specifics of working hours standards in the European Union, 

describes the genesis of working time in Ukraine, and periodizes its regulation. 

The author defines  such concepts as  «working time», «working time», 

«standards of working time», «implementation of European norms on working time 

in labor law of Ukraine». 

Characteristics of working time are determined, particularly such as: (1) it is a 

time interval; for determining the quantitative length of the working time period, the 

base is the number of hours that an employee must work during a certain calendar 

period (day, week, month, year); (2) it is determined by the normative and legal acts 

of labor legislation, collective and labor contracts; (3) it is an important part of the 

organization of work, since its compliance is determined by the mutual obligations of 

the employee and the employer (the employee during this period is in the sphere of 

the rules of internal labor regulations and must perform during this time his labor 

function, and the employer is obligated to the employee to provide the necessary 

working conditions, including payment for working time and distribution of other 

labor and social guarantees for the employee); (4) it is a measure of labor, that is, the 

basic category for determining the amount of wages, the promotion of workers, the 

promotion of their labor potential and career growth; (5) reflects the reality and 

dynamics of labor relations - working time must correspond to the real physiological 

capabilities of the employee and dynamically react to the evolutionary (scientific and 

technical) development of production technologies. 

On the basis of the study the general features of the regulation of working 

time in the countries of Eastern, Central and Western Europe, Scandinavia and the 

main characteristics that are inherent to them are revealed. 

The main periods of formation and development of legal regulation of 

working time are determined,  such as: 1st stage (XIV century - the end of the XIX 



 8 

century) - establishment of the institution of working time; 2nd stage (end of the 

nineteenth century - 1917) - development of regulation of working time; Stage 3 

(1917 - 1945) - legal regulation of working time during the Bolshevik power, the 

NEP and the Second World War; 4th stage (1945 - 1991) - legal regulation of 

working time in the postwar period till the independence of Ukraine; Stage 5 (1991 - 

to date) - regulation of working time during the years of Ukraine's independence and 

its European integration. 

The sources of European Union law on working time and their classification 

are defined, as well as analyzes of the positive experience of individual EU countries 

regarding the length of working time is made in the study. Particular attention is paid 

to improving the efficiency of the use of working hours as a promising direction to 

improve the legal regulation of working time in Ukraine and the prospects for 

expanding the application of standard and non-standard forms of working time in 

Ukraine and Europe. 

The definition of the legal mechanism for the implementation of European 

norms on working time in the national labor legislation is formulated and the 

following essential components of these mechanism are highlighted: (1) the European 

legal basis of standards in the field of standards of working time, which consists of 

normative legal acts, which fix the norms, that regulate qxuestions of working time, 

as well as practices of their interpretation and application (including but not 

exclusively, jurisprudence); (2) regulatory legal mechanism for the implementation of 

EU standards in the field of working time at the level of legislative and regulatory 

legal regulation, which includes a specific procedure for analyzing the content of 

legal acts regulating certain groups of legal relations, which is the subject of legal 

regulation of similar legal acts In the territory of the Community, as well as the 

application of restrictions on regulatory acts that do not comply with the acquis 

communautaire of the EU; (3) the organizational and legal mechanism for the 

implementation of European norms on working time, consisting of a system of 

institutions, endowed by the envisaged legislation with a range of functions and 

powers necessary for the proper reform of the legal system of Ukraine in accordance 

with the EU standards, as well as the connection between them. 

The definition of the effectiveness of using the norms of working time as a 

useful result, which was obtained on the results of proper organization of legal 

regulation at the level of the enterprise, institution, organization of questions 

concerning the fairness of the implementation of the measures provided by labor 

legislation by the measure of labor, is formulated. 

It is proved that an important organizational and legal tool for ensuring the 

effective use of employees by its norms is the recording of working time, which 

clearly shows the relationship and combination of employers 'and workers' labor 
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obligations in the application of working time standards, which are aimed at the 

effectiveness of work. The regulation of issues of working time accounting 

contributes to the formation of the concept of the effectiveness of the use of its norms 

of duration. Accordingly, Ukraine's labor legislation should include rules that provide 

for the employer measures to prevent not effective use of working time, thus 

stimulating an increase in the level of production at the enterprise. 

The comparative and legal analysis of standard and non-standard modes of 

working time in Ukraine and Europe is made. Their common features are defined: (1) 

it is an external expression of the ordering of the time interval when employees are 

obliged to perform their labor duties; (2) purposeful nature; (3) the imperative of 

standard and non-standard forms of working time in Ukraine and Europe; (4) 

simultaneous fixing at the legislative level of both standard and non-standard modes 

of working time; (5) their regulation at the international, supranational and state 

levels. The main distinguishing features are: (1) primacy and defining nature of 

standard forms of working time; (2) the special nature of non-standard forms of 

organizing the distribution of working time. 

The following changes and additions to the draft Labor Code of Ukraine are 

proposed, particularly: 

- Part 1 of the Art. 130 in the following words: «Working time - is defined by 

the legislative, by laws, by local regulations and the agreement of the parties to labor 

relations, the quantitative period of time during which the employee, in accordance 

with the rules of the internal labor regulations, undertakes to perform the labor 

function entrusted to him, and the employer - provide him with the necessary 

working conditions in accordance with the current legislation, collective and labor 

contracts. Normal duration of working time is 40 hours per week «; 

- Part 1 of the Art. 153 in the following words: «Overtime work must not 

exceed 8 hours per worker per week, 4 hours for 2 consecutive days and 120 hours 

per year»; 

- Part 5 of the Art. 133 in the following words: «The establishment of part-

time work does not entail any restrictions on the amount and number of workers' 

labor rights, as well as additional guarantees for them (in particular, but not 

exclusively, those arising not from the duration but from the nature of the performed 

Employee of the labor function) «. 

The scientific novelty of the obtained results is that the dissertation is one of 

the first attempts in a complex way, using modern methods of cognition, taking into 

account the latest achievements of the science of labor law, to investigate the 

problematic issues of the legal regulation of working time in the conditions of 

European integration of Ukraine. 
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The practical value of the received results is that the scientific positions, 

conclusions, and proposals in the dissertation can be used: 

A) in science research activities - for further study of theoretical and practical 

problems of legal regulation of working time in the conditions of European 

integration of Ukraine; 

B) in law-making - during the adoption of the Labor Code of Ukraine, as well 

as in the process of preparation of new amendments and additions to existing 

regulatory acts in the field of regulating working time of employees; 

C) in law activities - to increase the efficiency of the practice of the executive 

authorities, courts and other entities in the application of law in the application of 

labor and social legislation in the field of working time; 

D) in the educational process - during the preparation of lectures for students, 

students and students in higher educational institutions, during conducting practical 

classes on the discipline « the Labor Law of Ukraine», as well as during writing 

textbooks, teaching aids books, methodological and scientific practical aids books, 

and other teaching materials. 

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

time, European Union, European integration, standard and non-standard modes of 

working time. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах постійного технологічного оновлення 

методів і засобів виробництва, підвищення інформатизації суспільства, 

розвитку нових форм організації праці виникає потреба у перегляді старих 

моделей регулювання робочого часу і часу відпочинку працівників з метою 

підвищення їх ефективності праці та професійної компетентності, 

стимулювання до набуття нових знань і навичок. Враховуючи відповідні 

тенденції у провідних європейських країнах, спостерігається поступове 

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

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

натомість в Україні нормальна тривалість робочого часу вже протягом багатьох 

десятиліть залишається 40 годин на тиждень і проект Трудового кодексу, який 

знаходиться на розгляді у Верховній Раді, не змінює цю тенденцію. Водночас, 

вирішення нових практичних проблем, пов’язаних із урегулюванням робочого 

часу працівників, не можливе без всебічного та ґрунтовного дослідження всієї 

сукупності відносин у відповідній царині. 

Необхідно відмітити, що питання робочого часу завжди знаходилося в 

центрі підвищеної громадської уваги, оскільки саме від правильного управління 

трудовою активністю та відпочинком залежить ефективне виконання 

працівником своєї трудової функції. На даний час в Україні занепокоєння 

викликають випадки збільшення роботодавцями робочого часу, який не 

оплачується, що, у свою чергу, зумовлює пошук шляхів вирішення вказаної 

проблеми у процесі реформи трудового законодавства, вектором якої 

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

національних теоретичних і практичних засад робочого часу потребує вивчення 

та дослідження всіх особливостей правового регулювання робочого часу і часу 

відпочинку в трудовому законодавстві європейських країн. 

Таким чином, зважаючи на підвищену актуальність євроінтеграції 

України, виникає особлива потреба в дослідженні питання імплементації в 
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національне законодавство європейських стандартів у сфері робочого часу, 

розкриття її сутності та значення, визначення нових засад підвищення 

ефективності використання робочого часу, а також шляхів удосконалення й 

оптимізації існуючого механізму правового регулювання даної сфери. 

Інноваційний науковий підхід до дослідження проблематики робочого часу за 

умов євроінтеграції України сприятиме позитивним змінам в аспекті 

демократизації суспільства та гуманізації державної політики, підвищення 

іміджу й авторитету працівника як суб’єкта трудового права. 

Актуальні питання правового регулювання робочого часу працівників в 

умовах євроінтеграції України висвітлювали у своїх наукових працях у тій чи 

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

Н. Б. Болотіна, С. Я. Вавженчук, С. В. Венедіктов, В. С. Венедіктов, 

С. В. Вишновецька, Т. В. Галайденко, О. Є. Гапон, Л. П. Гаращенко, 

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

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

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

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

О. І. Процевський, Ю. О. Саєнко, О. В. Смирнов, Г. І. Чанишева, С. М. Черноус, 

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

та ін. Тим не менш, не применшуючи значення наукових здобутків зазначених 

науковців щодо дослідження вказаної тематики, дана проблематика й досі не 

була досліджена в повній мірі з урахуванням усіх особливостей 

євроінтеграційних процесів, розкриттям їх змісту, надання 

загальнотеоретичних дефініцій тощо, що й зумовлює необхідність проведення 

більш ґрунтовного та комплексного наукового аналізу. 

Отже, враховуючи викладене, актуальність і своєчасність дослідження 

теоретичних і практичних аспектів правового регулювання робочого часу 

працівників не викликає сумнівів. 

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

дослідження пов’язана з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на 
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період до 2020 року, встановленими Законом України «Про пріоритетні 

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

відповідно до планів наукових досліджень кафедри цивільно-правових 

дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

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

щоб на підставі теоретичних висновків та узагальнень учених-правознавців, 

порівняльного аналізу трудового законодавства України й зарубіжних держав, 

практики його застосування, визначити особливості правового регулювання 

робочого часу в умовах євроінтеграції України та на цій підставі сформулювати 

конкретні рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового 

забезпечення у відповідній сфері. 

Мета дослідження зумовила необхідність постановки та досягнення 

наступних задач: 

– визначити поняття та ознаки робочого часу; 

– з’ясувати специфіку стандартів робочого часу в Європейському 

Союзі; 

– охарактеризувати історичний генезис робочого часу в Україні; 

– узагальнити види джерел права Європейського Союзу про робочий час; 

– розкрити значення імплементації європейських норм права про робочий 

час у трудове право України; 

– надати характеристику правовому механізму імплементації 

європейських норм про робочий час у національне трудове законодавство;  

– визначити сутність ефективності використання норм робочого часу та 

узагальнити методи впливу на неї; 

– сформулювати спільні та відмінні ознаки застосування стандартних і 

нестандартних режимів робочого часу в Україні та Європі; 

– обґрунтувати конкретні пропозиції та рекомендації з удосконалення 

правового регулювання робочого часу. 
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Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають з 

приводу правового забезпечення робочого часу працівників. 

Предметом дослідження є особливості правового регулювання робочого 

часу в умовах господарювання. 

Методи дослідження. Відповідно до мети і задач дослідження, 

досягнення об’єктивних і достовірних результатів застосовувалися як загальні, 

так і спеціальні методи пізнання правового регулювання робочого часу в 

умовах євроінтеграції України. Діалектичний метод уможливив вивчення 

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

соціальних і юридичних чинників (підрозділ 1.1). За допомогою логіко-

семантичного досліджено та узагальнено понятійний апарат у сфері правового 

регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції України (підрозділи 1.1; 

2.1; 2.2; 3.1). Історичний сприяв визначенню основних етапів становлення та 

розвитку робочого часу (підрозділ 1.3). Застосування системно-структурного 

надало можливості виявити стандарти робочого часу в Україні та ЄС, 

охарактеризувати види джерел права Європейського Союзу про робочий час, 

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

трудове право України (підрозділи 1.2; 2.1; 2.2; 3.2). Порівняльно-правовий 

було використано при розгляді шляхів використання позитивного 

європейського досвіду правового регулювання робочого часу (підрозділи 3.1–

3.3). Загальнонаукові методи аналізу та синтезу дозволили сформулювати 

власні висновки у процесі теоретичних напрацювань різних науковців, 

визначення проблем та шляхів удосконалення правового регулювання 

робочого часу в умовах євроінтеграції України (підрозділи 2.3; 3.2; 3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних методів 

пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки трудового права дослідити 

проблемні питання правового регулювання робочого часу в умовах 

євроінтеграції України. За результатами дисертаційного дослідження 
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сформульовано основні авторські положення, що виносяться на захист та які 

містять елементи наукової новизни. Основні з них наступні: 

уперше: 

– сформульовано правові дефініції «джерела права Європейського Союзу 

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

норм права про робочий час у трудове право України»; 

– узагальнено тенденції розвитку стандартів робочого часу в 

Європейському Союзі, на підставі чого визначено позитивні та негативні риси 

правого регулювання робочого часу країн ЄС; 

– сформульовано визначення ефективності використання норм робочого 

часу як корисного результату, отриманого за результатами належної організації 

правового регулювання на рівні підприємства, установи, організації питань 

щодо добросовісного виконання працівниками передбаченої трудовим 

законодавством міри праці; 

– узагальнено спільні та відмінні ознаки стандартних і нестандартних 

режимів робочого часу в Україні та Європі; 

удосконалено: 

– поняття «робочий час» під яким запропоновано розуміти визначений 

законодавчими, підзаконними, локальними нормативно-правовими актами 

та угодою сторін трудових відносин кількісний період часу, впродовж якого 

працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку 

зобов’язується виконувати покладену на нього трудову функцію, а 

роботодавець – забезпечити для нього необхідні умови праці відповідно до 

чинного законодавства, колективного та трудового договорів; 

– трактування сутності складових елементів правового механізму 

імплементації європейських норм про робочий час у національне трудове 

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

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

імплементації стандартів ЄС у сфері робочого часу на рівні законодавчого та 
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підзаконного правового регулювання; (3) організаційно-правовий механізм 

імплементації європейських норм про робочий час; 

– перелік ознак ефективності використання норм робочого часу, до яких 

віднесено такі: (а) виступає функціональною характеристикою інституту 

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

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

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

– класифікацію джерел права Європейського Союзу про робочий час;  

дістали подальшого розвитку: 

– періодизація становлення та розвитку правового регулювання робочого 

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

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

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

регулювання робочого часу в роки поширення влади більшовиків, НЕПу та 

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

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

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

України та її євроінтеграції; 

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

розуміння; 

– розуміння напрямів впливу на ефективність робочого часу в Україні, до 

яких віднесено: (а) запровадження ефективної системи нормування робочого 

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

методів визначення робочого часу на підприємстві; (г) удосконалення системи 

мотивації працівників для ефективного використання робочого часу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації наукові положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані: 
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а) у науково-дослідницькій діяльності – для подальшого дослідження 

теоретичних і практичних проблем правового регулювання робочого часу в 

умовах євроінтеграції України; 

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

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

нормативно-правові акти у сфері регулювання робочого часу працівників; 

в) у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 

практичної діяльності органів державної виконавчої влади, судів та інших 

суб’єктів правозастосування при застосуванні положень трудового та 

соціального законодавства у сфері робочого часу; 

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

слухачів і курсантів у вищих навчальних закладах освіти, при проведенні 

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

при написанні підручників, навчально-методичних і науково-практичних 

посібників та інших методичних матеріалів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 

пропозиції дисертаційної роботи викладені в опублікованих наукових працях 

і обговорені на засіданнях кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського і трудового права Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди, а також були оприлюднені на науково-

практичних конференціях: «Дотримання прав людини: сучасний стан 

правового регулювання та перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 

5 березня 2015 р.); «Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан 

та перспективи вдосконалення» (м. Київ, 18–19 червня 2015 р.); «Пріоритетні 

проблеми реформування системи законодавства України» (м. Київ, 23–24 

липня 2015 р.); «Тенденції та пріоритети реформування законодавства 

України» (м. Херсон, 11–12 грудня 2015 р.); «Теоретичні та практичні 

проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 22–23 

січня 2016 р.); «Нові завдання та напрямки розвитку юридичної науки у ХХІ 

столітті» (м. Одеса, 26–27 лютого 2016 р.). 
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Публікації. Основні результати проведеного наукового дослідження 

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

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

шести тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 

 

1.1 Поняття та ознаки робочого часу 

 

Національна сфера трудових відносин на сьогодні переживає не найкращі 

часи. Після підйому в пострадянські роки стався певний застій, а на сьогодні 

навіть спостерігається спадна тенденція розвитку трудових відносин в Україні. 

Причини проблем у сфері організації, нормування праці, захисту трудових прав 

працівників, регулювання робочого часу й часу відпочинку потрібно шукати як 

в неефективності державної політики, так і в недоліках інституту трудового 

договору. 

Чільне місце робочого часу в аспекті правового регулювання трудової 

діяльності працівника, окрім закріплених законодавством особливостей, 

забезпечене ще й великою кількістю наукових досліджень. Щоправда, учені й 

досі не досягли єдності й одностайності в трактуванні цієї правової категорії. 

Така ж ситуація й з ознаками робочого часу, які по-різному інтерпретуються 

залежно від аспекту дослідження. Саме брак консолідованої позиції в 

середовищі наукової спільноти дає підстави позиціонувати досліджувану 

проблематику як актуальну.  

У науці трудового права проблеми, пов’язані з поняттям та ознаками 

робочого часу, досліджувалася такими вченими, як М. Г. Александров, 

Н. Б. Болотіна, В. М. Венедиктова, С. В. Вишновецька, Л. П. Грузінова, 

М. І. Іншин, І. Я. Кисельов, В. Г. Короткін, А. М. Лушніков, М. В. Лушнікова, 

А. Р. Мацюк, П. Д. Пилипенко, В. І. Прокопенко, О. І. Процевський, 

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

та ін. Проте в науковому просторі до цього часу точаться суперечки щодо 

трактування поняття та визначення ознак робочого часу, що й зумовлює 

необхідність проведення наукового аналізу наявної літератури з трудового 

права та наведення обґрунтованого власного визначення робочого часу та його 
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ознак. Крім того, доцільність дослідження тематики підтверджується тезою 

відомої вченої Л. Муксинової, що суспільне багатство країни практично 

створюється в межах нормального робочого часу [1, с. 14].  

Щодо поняття «робочий час», то варто зазначити, що науковці 

застосовували й застосовують різні підходи до його визначення. При цьому не 

завжди ці підходи стосуються сфери трудового права. Приміром, філософський 

підхід трактує робочий час як буття праці, де людина є основною виробничою 

силою суспільства. Цікаво також розглянути робочий час як економічне 

поняття, що є часткою індивідуальної участі працюючих у суспільній праці; 

безпосередньою мірою живої праці [2, с. 19]. Безперечно, це визначення 

містить раціональне зерно, однак з позиції науки трудового права така думка не 

пропонує вичерпного переліку складових робочого часу.  

А. Ю. Пашерстник свого часу достатньо лаконічно визначив, що робочий 

час – це час, упродовж якого працівник за законом зобов’язаний виконувати 

доручену йому роботу 3, с. 94]. З такою думкою складно не погодитися, адже 

основним обов’язком працівника, на який він витрачає свій робочий час є 

виконання дорученої йому роботодавцем роботи.  

На думку О. В. Пайкова, робочим часом уважається час, протягом якого 

робітник або службовець відповідно до правил внутрішнього трудового 

розпорядку повинен перебувати на підприємстві (установі, організації) [4, 

с. 260, 261]. Порівняно з точками зору згаданих вище учених, ця позиція є 

більш ґрунтовною, оскільки науковець слушно підмічає пов’язаність робочого 

часу з правилами внутрішнього трудового розпорядку.  

Одне з найбільш стислих і влучних визначень робочого часу пропонують 

І. П. Козинцев і Л. А. Савенко, які вважають, що робочий час – це час, протягом 

якого відповідно до законодавства й трудової угоди працівник повинен 

виконувати свої трудові обов’язки на підприємстві, в установі, організації 5, 

с. 42. По-перше, учені наголошують на факті відповідності робочого часу 

трудовому законодавству та угоді між роботодавцем і працівником. По-друге, 

указують, що працівник зобов’язаний виконувати свої трудові обов’язки, а не 
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просто перебувати на підприємстві. 

Найбільш поширеним та усталеним є викладений у юридичній, 

енциклопедичній і навчальній літературі погляд на робочий час як на час або 

частину визначеного календарного періоду див.: 6, с. 399; 7, с. 297, 298], 

упродовж якого працівник відповідно до правил внутрішнього розпорядку 

організації та умов трудового договору повинен виконувати трудові обов’язки, 

а також інші періоди часу, які згідно із законами та іншими нормативними 

правовими актами відносяться до робочого часу 8, с. 184. Незважаючи на 

більш розлоге, порівняно із попередніми визначеннями науковців, окреслення 

особливостей робочого часу в щойно наведеному тлумаченні, воно не 

видається більш досконалим чи навіть повним. На наш погляд, це визначення 

має певні недоліки: по-перше, згадуються правила внутрішнього трудового 

розпорядку, однак лише організації, що є не повним переліком, адже не можна 

виключати з цього списку установи та підприємства; по-друге, указано, що до 

робочого часу належать інші періоди часу, але не перелічено їх, що звучить як 

демагогія.  

Серед учених доби Радянського Союзу визначення поняття «робочий 

час» пропонувалося М. Г. Александровим та Л. Я. Гінцбургом. Перший уважав, 

що в правовому аспекті робочий час характеризується не тільки як норма 

тривалості праці, що встановлена законом або на його підставі, а і як обов’язок, 

виконання якого регулюється, головним чином, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку [7, с. 295]. У той же час Л. Я. Гінцбург писав, що 

робочий час в юридичному значенні цього поняття є саме тим часом, який 

віддає працівник підприємству (установі) з моменту, коли розпорядження 

адміністрації, яка здійснює керівництво процесом праці, стає для нього 

обов’язковим, закінчуючи моментом, коли він знову вільний діяти на свій 

розсуд [9, с. 159]. Якщо обирати з наведених точок зору, то більш актуальним 

на сьогодні, безумовно, буде визначення М. Г. Александрова, оскільки воно, 

незважаючи на те, що було сформоване за часів СРСР, є більш відповідним 

сучасним умовам правового регулювання в трудовому праві. Позиція ж 
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Л. Я. Гінцбурга заґрунтована на тогочасних, радянських, положеннях трудового 

права та уявленнях про робочий час, тому складно накладається на нинішнє 

бачення цього явища. 

Ще один радянський учений доби СРСР Л. Я. Островський уважає, що 

робочим часом у трудовому законодавстві визначається час, протягом якого 

робітник або службовець відповідно до правил внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства, установи, організації або, як виняток, у силу 

особливих обставин (виклик на роботу поза графіком, з виробничої 

необхідності та ін.) повинен знаходитися на своєму робочому місці та 

виконувати відповідні трудові обов’язки [10, с. 217]. Хотілося б відзначити 

позитивну різницю між цією позицією й позиціями інших науковців у галузі 

трудового права: Л. Я. Островський указує на більшу кількість аспектів 

робочого часу, кожен із яких є значущим.  

Т. В. Красюк наводить міркування, що робочий час – це обов’язкова міра 

праці, тривалість якої регламентована законом і виданими на його основі 

іншими нормативними актами [11, с. 78]. Міра праці визначається не лише 

якістю виконання праці, а й за допомогою кількісного вираження – тобто, 

робочого часу. Свого часу ще О. І. Процевський стверджував, що робочий час є 

вирішальним фактором установлення міри праці. Зокрема вчений наголошував, 

що межа робочого часу коливається між фізичними й соціальними межами [12, 

с. 4]. 

При цьому неповний робочий час трактується як установлений угодою 

сторін робочий час у межах нормальної його тривалості, протягом якого 

працівник повинен виконувати свої трудові обов’язки [13, с. 333]. 

Н. Б. Болотіна, одна із небагатьох, хто згадує, що робочий час у трудовому 

праві може бути ще й неповним. 

У науці трудового права під робочим часом прийнято розуміти період 

часу, протягом якого працівник зобов’язаний працювати відповідно до 

трудового договору й законодавства [14, с. 340]. На думку Ю. П. Дмитренка, 

робочий час – це відрізок календарного часу, протягом якого працівник 
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відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил 

внутрішнього трудового розпорядку й графіка роботи повинен перебувати у 

визначеному йому місці й виконувати свої функціональні обов’язки, 

обумовлені трудовим договором [15, с. 268]. Останнє визначення вважаємо 

найбільш ґрунтовним серед тих, які були нами розглянуті, адже в ньому не 

лише виділено основні характерні риси робочого часу, а й чітко їх розставлено, 

так що при розгляді поняття не виникає плутанини.  

Для формування більш цілісного уявлення про обсяг поняття «робочий 

час» необхідно проаналізувати чинне законодавство та проекти нормативно-

правових актів на предмет наявності в них відповідного терміна. Так, в 

Основному Законі країни в ч. 3 ст. 45 передбачено, що максимальна тривалість 

робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної 

відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права 

визначаються законом [16]. У Кодексі законів про працю [17] не міститься 

визначення цього поняття, хоча його законодавче закріплення могло б 

позбавити наукову спільноту необхідності дискутувати з цього приводу. 

Згідно зі ст. 130 проекту Трудового кодексу України, робочий час – це 

час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового 

розпорядку і умов трудового договору повинен виконувати трудові обов’язки 

[18]. Як бачимо, у проекті передбачено визначення цієї правової категорії, що в 

перспективі повинно зробити трудове законодавство більш чітким. 

Це поняття знайшло своє тлумачення й у Проекті Міжнародного Бюро 

Праці як одна з істотних умов праці та час, коли працівник повиненТрудовий  

знаходитися в певному місці й виконувати свою роботу відповідно до 

трудового договору, законодавства про працю та колективного договору [19, 

c. 2]. Порівняно з проектом Трудового кодексу це визначення є більш повним і, 

на наш погляд, цілком може претендувати на одне з найкращих серед тих, що 

містяться в нормативних документах. 

На підставі детального аналізу наукової літератури (як сучасної, так і 

часів СРСР), нормативно-правових актів на предмет визначення поняття 
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«робочий час» можемо запропонувати власне трактування цього терміна. Отже, 

робочий час – це визначений законодавчими, підзаконними, локальними 

нормативно-правовими актами та угодою сторін трудових відносин 

календарний період часу, упродовж якого працівник відповідно до правил 

внутрішнього трудового розпорядку зобов’язується перебувати на своєму 

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

трудових відносин – роботодавець, зобов’язаний забезпечити його необхідними 

умовами та засобами праці відповідно до чинного законодавства та 

домовленостей сторін. 

Важливим аспектом наукового дослідження, яке ми проводимо, є аналіз 

правової літератури стосовно ознак робочого часу. Надалі ця інформація 

вможливить визначення переліку цих ознак та їхню характеристику. Якщо 

проблематиці поняття робочого часу науковцями було приділено чимало уваги, 

то питання ознак робочого часу залишилося фактично не дослідженим. 

Одна з небагатьох праць, у якій окреслено характерні ознаки робочого 

часу, належить М. І. Іншину та В. І. Щербині. Науковці зазначають, що ознаки 

робочого часу варто поділити на дві групи: родові та видові. Зокрема 

дослідники вважають, що родовою ознакою робочого часу є лише те, що він є 

частиною певного календарного періоду (доби, тижня, місяця, року), 

вираженою в одиницях виміру. До видових ознак відноситься, по-перше, 

обмеження цього часу конкретними рамками, які визначаються державою 

(через закон) чи сторонами колективного або трудового договору; по-друге, 

обов’язок роботодавця надавати в межах цього часу працівникові роботу, 

обумовлену трудовим договором, а працівника – продуктивно використовувати 

цей час [20, с. 244]. Зважаючи на відсутність альтернативних позицій щодо 

цього питання, варто зауважити, що погляди названих учених викликають 

науковий інтерес, хоча й не цілком зрозумілою залишається аргументація 

вказаних критеріїв. Зокрема не повною мірою відображено, що означає другий 

аспект видових ознак, де вказується на обов’язок роботодавця надавати роботу 

працівникові, а останньому в цей час її виконувати; не схарактеризовано, які 
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саме види правової категорії покладені в основу. Виходячи з наведеного, 

уважаємо, що характеристику ознакам робочого часу краще надати, 

спираючись на прагматичний підхід. 

Таким чином, ознаками робочого часу в трудовому праві є: (1) це часовий 

проміжок; (2) визначається нормативно-правовими актами трудового 

законодавства, колективним і трудовим договором; (3) є важливою частиною 

організації праці, адже його дотримання зумовлює взаємні зобов’язання 

працівника та роботодавця; (4) є мірою праці, тобто базовою категорію для 

визначення розміру заробітної плати, заохочення працівників, сприяння 

розвитку їхнього трудового потенціалу та кар’єрного зростання; (5) відображає 

реальність і динамічність трудових відносин. 

Проаналізуємо окремі з наведених ознак робочого часу для 

підтвердження їх відповідності цій правовій категорії. 

Перша ознака робочого часу полягає в тому, що це проміжок часу, 

визначений сторонами трудових відносин як на індивідуальному, так і на 

колективному рівні колективним і трудовим договором. Однією з істотних 

умов трудового договору, що торкається інтересів як працівника, так і 

роботодавця, є робочий час. Його раціональне поєднання з часом відпочинку 

дає змогу ефективно використовувати здатність людини до продуктивної праці, 

відтворювати фізичні та психологічні характеристики працівника, а також 

комплексно використовувати виробничі потужності та інше майно 

роботодавця. Необхідна тривалість робочого часу працівника відображає норму 

його робочого часу та обчислюється кількістю годин, які працівник повинен 

відпрацювати протягом певного календарного періоду [21, с. 2]. Так, на підставі 

трудового договору, який укладається між роботодавцем і працівником 

визначається робочий час, за яким працюватиме останній. Загальновідомо, що 

трудовий договір є початковим етапом утворення правовідносин між 

роботодавцем і працівником, а підписання останнім цього договору засвідчує 

його згоду працювати на умовах роботодавця, у тому числі на умовах 

визначеного робочого часу. 
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Про умови робочого часу, передбаченого в колективному договорі, 

ідеться в п. 3 ст. 39 Закону України «Про зайнятість населення» [22], де 

вказується про необхідність забезпечувати працівникові час роботи та 

відпочинку на умовах, визначених для працівників роботодавця, що 

передбачено умовами колективного договору та правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. Тобто колективний договір є одним із тих актів, яким 

може бути передбачено робочий час і час відпочинку. Більше того, на підставі 

колективного договору, який є актом соціального партнерства, а значить 

засвідчує партнерські відносини між працівниками й роботодавцями, 

найчастіше встановлюються більш лояльні щодо працівників умови робочого 

часу.  

Безпосередньо пов’язаними є склад робочого часу та трудовий договір, 

оскільки перший визначений як один із основний пунктів другого. Свого часу 

А. Ю. Пашерстник зазначав, що основне призначення складу робочого часу 

полягає в раціональному його використанні, а для цього необхідний облік. Це 

важливо також для правильного визначення винагороди за працю, оскільки 

заробітна плата є відповідною дієвістю за трудовим договором (контрактом) і 

видається працівникам за працю [23, с. 166]. Отже, окрім тривалості та виду 

робочого часу, важливою є також загальномісячна та загальнотижнева норма 

робочого часу, від якої й залежить фактичний заробіток працівника. Ведення 

обліку робочого часу є обов’язком роботодавця, однак для перевірки фактично 

відпрацьованих норм робочого часу та норм, зафіксованих роботодавцем, 

працівникові необхідно вести власний підрахунок. 

Це була друга ознака робочого часу, відповідно до якої ми встановили, 

що робочий час установлюється нормативно-правовими актами трудового 

законодавства, а також колективними та трудовими договорами, у яких 

визначена тривалість робочого часу, яка, зазвичай, є нижчою від норм 

трудового законодавства. 

При розгляді цієї особливості, у першу чергу, варто звернутися до КЗпП 

України, адже тут є ціла Глава IV «Робочий час», окремими статтями якої 
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визначаються його види, нормування та в цілому правове регулювання. На наш 

погляд, виділення для робочого часу цілої глави в Кодексі свідчить про 

фундаментальність його для галузі трудового права.  

У частині 1 ст. 7 Закону України «Про охорону праці» [24] визначено, що 

працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, 

безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком 

або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають 

право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення 

тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, 

оплату праці в підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються 

в порядку, визначеному законодавством. Ця норма є ще одним підтвердженням 

того, що так чи так робочий час регулюється нормами трудового права. Якщо 

умови праці у сфері діяльності працівника відзначаються якимись особливими 

важкими або шкідливими факторами, то це, безумовно, повинно впливати на 

тривалість робочого часу. Остання залежить від багатьох факторів, у тому числі 

й від віку працівника. Зокрема згаданим вище Законом, у ч. 3 ст. 11, 

наголошується, що вік, із якого допускається прийняття на роботу, тривалість 

робочого часу, відпусток та деякі інші умови праці неповнолітніх визначаються 

законом. Знову ж таки визначено особливі умови праці, що можуть і повинні 

застосовуватися до працівників у випадку, якщо ці умови не є для них 

звичними у зв’язку із віком, станом здоров’я, сферою діяльності тощо. 

Відповідно ці працівники зазвичай працюють на особливих умовах робочого 

часу. Це доводить визначеність робочого часу нормативно-правовими актами, 

які не обов’язково стосуються лише сфери трудових відносин.  

Третьою й останньою ознакою робочого часу є взаємні зобов’язання 

працівника та роботодавця. Як зазначає В. О. Стасюк, робочий час на 

підприємстві є основним елементом його функціонування. Вивчення робочого 

часу, аналіз його використання спрямовані на виявлення ненормованих витрат 

та їх причин. Такий розгляд необхідний для передбачення й усунення факторів, 

що призводять до недоцільного використання робочого часу. У ході аналізу 
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виявляються показники ефективності витрат робочого часу, що визначаються 

шляхом порівняння фактичних витрат з обґрунтованими нормативами праці. Це 

співвідношення дає можливість для визначення ефективності роботи 

підприємства на всіх стадіях виробничого процесу, виявлення резервів 

робочого часу та його використання [25, с. 82].  

На нашу думку, проведення аналізу розрахунку робочого часу дає 

можливість зіставити, яку його кількість було відпрацьовано працівником і 

наскільки цей працівник виконав раніше поставлені перед ним завдання. У 

такий спосіб проявляються зобов’язання працівника перед роботодавцем і стан 

їх фактичного виконання. Так само можна визначити й зобов’язання 

роботодавця в аспекті забезпечення ним умов праці, а при неналежному 

забезпеченні – їх вплив на показники роботи працівника та можливу шкоду 

здоров’ю. 

Як наголошує Ю. О. Саєнко, за суттєвого збільшення часу роботи 

роботодавець зобов’язаний вимагати в потенційного працівника медичного 

висновку про те, що такий режим роботи цьому працівникові не 

протипоказаний. Така робота повинна здійснюватися й на рівні Міністерства 

охорони здоров’я України, якому необхідно розглянути медико-соціальні 

аспекти використання нестандартних режимів робочого часу, розробити 

рекомендації, нормативи [26, с. 9]. Уважаємо, ця ситуація вимагає взаємного 

рівня порозуміння та відповідальності, адже працівник повинен об’єктивно 

оцінювати власні сили, а роботодавець, зважаючи на попередні результати 

діяльності працівника та показники його фізичного, розумового стану, – 

потенційну здатність відповідного працівника справлятися з більшими 

навантаженнями.  

Невід’ємним елементом умов та організації праці є час, протягом якого 

працівник зобов’язаний працювати в тому чи іншому колективі працівників [27, 

с. 37]. На нашу думку, влаштовуючись на роботу, тобто з моменту підписання 

трудового договору з роботодавцем, працівник зобов’язується бути членом 

трудового колективу. Сам факт його вступу на посаду засвідчує автоматичне 
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входження ним до колективу працівників і початок взаємодії з ним у процесі 

виконання трудових обов’язків. Переконані, що обов’язком роботодавця є 

сприяти протягом усього робочого часу трудового колективу підтриманню 

співпраці між працівниками. 

Таким чином, робочий час є невід’ємною частиною організації праці, 

адже його дотримання зумовлює взаємні зобов’язання працівника та 

роботодавця (працівник у цей період знаходиться у сфері дії правил 

внутрішнього трудового розпорядку та має виконувати протягом цього часу 

свою трудову функцію, а роботодавець зобов’язаний забезпечити працівникові 

необхідні умови праці, що включає виплату за відпрацьований час заробітної 

плати та поширення інших трудових і соціальних гарантій на працівника).  

Завдяки робочому часу встановлюються рамки перебування конкретного 

працівника на робочому місці для виконання трудової функції, передбаченої в 

трудовому договорі. Від того, який робочий час буде встановлено на 

підприємстві, залежить ефективність і результативність цього підприємства в 

економічному аспекті, а отже, опосередковано й добробут суспільства.  

Таким чином, робочий час дає підстави розглядати як базову категорію 

для визначення способів заохочення працівників, сприяння розвитку їхнього 

трудового потенціалу та кар’єрного зросту. Робочий час відображає реальність і 

динамічність трудових відносин, адже повинен відповідати реальним 

фізіологічним можливостям працівника й динамічно реагувати на еволюційний 

(науково-технічний) розвиток технологій суспільного виробництва загалом і 

конкретного підприємства зокрема.  

 

1.2 Стандарти робочого часу в Україні та Європейському Союзі: 

порівняльно-правовий аналіз 

 

Україна в контексті розвитку правової сфери свого часу, можна сказати, 

була яскравим зразком для інших держав, зокрема на початку XVIII ст., коли 

Пилип Орлик створив першу Конституцію у світі. Однак сьогодні національне 
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законодавство потребує суттєвої оптимізації, у тому числі й шляхом 

запозичення позитивного досвіду інших країн. Проведення порівняльно-

правового аналізу наявних в Україні стандартів щодо робочого часу зі 

стандартами країн Європи сприятиме визначенню переваг і недоліків 

національного законодавства в цьому конкретному аспекті.  

Важливість досліджуваної тематики є актуальною не лише через 

необхідність удосконалення національного трудового законодавства щодо 

робочого часу, а й з огляду на обраний Україною вектор розвитку в бік 

асоціації з країнами Європейського Союзу. Не применшуючи значення наявних 

на сьогодні праць із досліджуваного питання, варто наголосити, що зараз якісне 

порівняння стану правового регулювання робочого часу в окремих 

європейських країнах з аналогічною категорією в Україні особливо на часі, 

адже Україна все ближче знаходиться до входження в Євросоюз.  

Як слушно зазначає І. Я. Кисельов, одне з головних завдань порівняльно-

правових досліджень полягає в тому, щоб зіставити розвиток національного 

трудового права зі світовими тенденціями й на цій підставі виявити, якою 

мірою національна система трудового права синхронізована з цими 

тенденціями, чи випереджає вона світовий розвиток, чи рухається в іншому, 

протилежному напрямі [28, с. 2]. На важливості проведення порівняльно-

правового аналізу наголошує А. С. Мацко, на думку якого, сучасний світ і його 

розвиток неможливо уявити без знання географії, етнографії та правових 

систем різних країн. Кожен, хто займається проблемами права, поза сумнівом, 

цікавиться й тим, яка ж саме відмінність правової системи тієї чи іншої 

держави і країни чи регіону, де він проживає. Це важливо на сучасному етапі, у 

період розвитку міжнародних відносин, коли розширюється спілкування між 

народами, підприємствами й організаціями, юридичними та фізичними особами 

на основі поглиблення економічних, культурних зв’язків між різними країнами 

світу [29, с. 3]. Ми повністю підтримуємо таке міркування, адже порівняльний 

метод разом із методом історичного дослідження є одними з найбільш 

ефективних способів пізнання дійсності. Шляхом порівняння українського 
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трудового законодавства із законодавством про працю інших країн Європи 

можемо зробити висновок про те, наскільки Україна готова до європейських 

реалій розвитку. 

Для ефективного досягнення мети, визначеної в цьому підрозділі, і 

визначення стану нормативно-правового регулювання робочого часу в країнах 

Європи потрібно здійснити певний територіальний і культурний розподіл 

держав європейського континенту на окремі групи, що сприятиме більш 

об’єктивному та зручному порівнянню. Так, ми вважаємо, що варто виокремити 

такі групи країн: (1) країни Східної та Центральної Європи, (2) країни 

Скандинавії, (3) країни Західної Європи. 

Першою групою країн для порівняння їхнього трудового законодавства 

щодо регулювання робочого часу з українським законодавством будуть 

держави Східної та Центральної Європи.  

С. Т. Гришин, розглядаючи в цілому трудове законодавство країн 

Центральної та Східної Європи, зазначає, що зміни в трудовому праві цих країн 

були цілком закономірними, вони стали наслідком зміни суспільного ладу, 

здійснення економічних і політичних перетворень, руху до ринкової економіки, 

формування громадянського суспільства, плюралістичної парламентської 

демократії західного типу. Під впливом цих обставин до трудового 

законодавства вносилися значні зміни, із нього виключалися поняття, 

положення, конструкції, що відбивали ідеологію й практику соціалістичного 

суспільного ладу. До законодавства вносилися численні виправлення та 

доповнення; почалася активна рецепція багатьох норм, положень, а іноді й 

цілих законодавчих інститутів [30, с. 125]. Автор доволі влучно характеризує 

постсоціалістичний період розвитку трудового законодавства країн 

Центральної та Східної Європи, які після виходу з комуністичної 

«співдружності» із СРСР обрали діаметрально протилежний вектор розвитку, 

орієнтований на капіталістичні ідеали країн Західної Європи та США. На нашу 

думку, пройшовши складний шлях перетворень, ці країни все ж зуміли 

кардинально змінити свою сферу трудових відносин і перелаштуватися на 
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західні ідеали.  

У контексті цього дослідження доцільно звернути увагу перш за все на 

країни, які є нашими найближчими європейськими сусідами, зокрема на 

Польщу. Так, А. В. Андрушко, проводячи порівняльний аналіз трудового 

законодавства України та Польщі, зазначає, що таке зіставлення є досить 

ефективним із низки причин. По-перше, Польща є однією з перших країн 

Східної Європи, яка відмовилася від соціалістичного устрою та декларативно-

комуністичних засад права. По-друге, чітка орієнтація на ринкові відносини 

стала могутнім поштовхом до становлення в цій державі трудового права 

європейського типу. По-третє, як історичний зв’язок, так і сучасні партнерські 

стосунки підштовхують до вивчення саме польського законодавства з метою 

аналізу та порівняння, визначення специфіки його співвідношення з 

вітчизняною трудовою системою [31, с. 191]. На наш погляд, польський шлях 

проєвропейського розвитку є дуже показовим, тому буде важливим порівняти 

нинішній стан правового регулювання робочого часу в Україні та Польщі. 

Застосування досвіду Польщі в аспекті адаптації нею свого трудового 

законодавства щодо регулювання робочого часу до законодавства 

Європейського Союзу може допомогти Україні виявити конкретні переваги й 

водночас простежити недоліки, із якими зіткнулася сусідня держава, з метою їх 

уникнення нашою державою. 

Трудовий кодекс Польської Народної Республіки було прийнято ще в 

1974 р. У ст. 100 цього документа зазначалося, що працівник зобов’язаний 

використовувати робочий час із найбільшою ефективністю, проявляти 

наполегливість щодо отримання максимального ефекту від праці й відповідну 

ініціативність. Саме тут чітко вимальовується організаційна функція трудового 

права [32, с. 227]. Звернемо увагу, що в зазначений період Польща була 

соціалістичною країною, а отже, на той момент ще не йшла мова про 

застосування в цій країні західних стандартів трудового права. Наведена норма 

чітко відображає соціалістичну ідеологію, спрямовану на залучення всього 

працездатного населення до результативної праці на благо народу та країни. 
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Трудовий кодекс  Польщі, прийнятий ще в 1974 р., діє досі, хоча й зазнав 

численних редакцій. Зокрема до 2013 р. в цьому нормативно-правовому акті 

було передбачено 8-годинний робочий день, однак 23 серпня 2013 р. було 

внесено зміни, згідно з якими було скасовано 8-годинний робочий день і у 

зв’язку з нововведеннями у сфері трудових відносин дозволено роботодавцям 

обирати гнучкий робочий графік. Було встановлено розрахунок понаднормової 

праці на річній основі [33, с. 260].  

На нашу думку, така норма певною мірою обмежує трудові права 

працівника й дає більше можливостей роботодавцеві для використання 

трудового потенціалу працівника. Це однозначно не є вигідним для останнього, 

оскільки, наприклад, він може виконати роботу, яку роботодавець дав на 

12 місяців, за 8 місяців. У такому випадку 4 місяці працівник може бути 

вільним від роботи, але отримувати лише мінімальну заробітну плату.  

П. 2 ст. 129 ТК Польщі визначено, що щотижнева тривалість робочого 

часу, уключаючи понаднормові, не повинна перевищувати в середньому 48 год. 

у відповідний річний період, однак така норма не поширюється на працівників, 

які управляють від імені роботодавця [33]. Наприклад, у п. 1 ст. 65 КЗпП 

України наведено, що понаднормові роботи не повинні перевищувати для 

кожного працівника 4-х год. протягом двох днів підряд і 120 год. на рік. 

Порівнюючи ці статті, можемо зазначити, що норми щодо встановлення 

понаднормових, або понадурочних, робіт у польському трудовому 

законодавстві є більш лояльними до працівників. Також в українському 

трудовому праві не визначено аспекту щодо надурочних робіт для працівників, 

які управляють від імені роботодавця. 

Як бачимо, у трудовому законодавстві Польщі в питанні регулювання 

робочого часу існують певні відмінності щодо нормування робочого часу та 

окремих його видів, зокрема скасовано фіксований 8-годинний робочий день і 

встановлено гнучкий робочий графік, водночас регламентовано більш лояльні 

для працівників умови надурочних робіт шляхом обмеження їх загального 

обсягу 48 годинами, крім як для працівників, які управляють підприємством, 
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установою, організацією від імені роботодавця. 

Цікавим видається також досвід Угорщини. Ця країна свого часу теж 

входила до табору соціалістичних держав, але в подальшому обрала шлях 

демократичного розвитку та долучення до європейських правових стандартів. У 

1992 р. в Угорщині було прийнято Трудовий кодекс, у якому було зроблено 

спробу синтезувати наявні стандарти трудового законодавства із 

проєвропейськими цінностями у сфері трудових відносин [30, с. 126]. Це був 

досить виважений крок, оскільки здійснювати кардинальні зміни трудового 

законодавства, орієнтуючись тільки на європейські правові норми й 

викорінюючи всі соціалістичні, було б не раціональним з огляду на потребу 

поступового переходу для кращої адаптації законодавства. Більш різкі кроки 

могли б поставити перед суб’єктами трудового права, у тому числі й державою, 

нереальні завдання й відтермінувати процес європеїзації на довший період. 

На думку Е. Б. Френкеля, Трудовий кодекс Угорщини становить собою 

європейський тип трудового права, для якого є характерним одночасне 

визнання суттєвої ролі як капіталу, приватної власності, прерогативи 

підприємців, так і праці, профспілок, трудових колективів, установлення 

численних обмежень господарської влади [34, с. 405]. 

Щодо нормування робочого часу в Угорщині, то воно визначене в ст. 92 

Трудового кодексу, п. 1 якої передбачено, що загальний робочий час становить 

8 год. на день (загальний час щоденної праці), а в п. 2 цієї ж статті вказано, що 

загальний час щоденної роботи – за погодженням сторін – може бути збільшено 

до 12 год. на день, якщо працівник виконує роботу в режимі очікування [35]. 

Якщо 8-годинний робочий день є досить звичним для більшості європейських 

країн, у тому числі й для України, то можливість підвищення норми робочого 

часу за згодою сторін до 12 год. є чимось специфічним. Ураховуючи, що 

встановлення 12-годинного робочого дня можливе лише за умови роботи 

працівника в режимі очікування (ми розуміємо це як роботу, яка не є 

тимчасовою за викликом роботодавця), можемо констатувати, що специфічний 

вид роботи супроводжується встановленням особливого робочого часу. 
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Зазначимо, що п. 4 ст. 92 ТК Угорщини передбачається за угодою сторін 

установлення меншого щоденного робочого часу, але на умовах загальної 

зайнятості, а п. 5 ст. 92 визначена можливість зайнятості на умовах неповного 

робочого дня [35]. Можливість застосування неповного робочого часу 

передбачено й КЗпП України, зокрема ст. 56, а от коротший робочий час, ніж 

передбачений трудовим законодавством Угорщини, є певною новацією. На 

нашу думку, установлення такого робочого часу, хоча й за угодою сторін, є все 

ж прерогативою роботодавця, адже працевлаштування або переведення 

працівника фактично на неповний робочий день, ще й на умовах загальної 

зайнятості, є свідченням лояльності роботодавця щодо працівника й може 

розцінюватися як позитивний момент. Таким чином, загалом можна відзначити, 

що нормування робочого часу в Угорщині відповідає загальноприйнятим і в 

Україні нормам. Специфічними моментами є лише можливість установлення за 

згодою сторін 12-годинного робочого дня та можливість скороченого робочого 

часу на умовах загальної зайнятості, що в цілому має право на існування. 

Узагальнюючи досвід нормативно-правового регулювання робочого часу 

в країнах Центральної та Східної Європи порівняно з регулюванням цього 

питання в Україні, хотілося б виділити позитивні моменти в зарубіжному 

законодавстві, зокрема: (а) чітка обмеженість понаднормових робіт (досвід 

Польщі); (б) можливість установлення за угодою сторін меншої тривалості 

щоденного робочого часу, але на умовах загальної зайнятості (досвід 

Угорщини). Негативними моментами є: (а) поступове викорінення 

традиційного закріплення 8-годинного робочого дня та заміна його на гнучкі 

графіки роботи або інші режими робочого часу, зручні роботодавцю; 

(б) можливість установлення (на прикладі Угорщини) за згодою сторін  

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

працівникові роботодавцем.  

Наступним етапом нашого дослідження буде розгляд правового 

регулювання робочого часу в скандинавських країнах, які перебувають на 

півночі Європи й відзначаються високим рівнем розвитку трудового 



 41 

законодавства. 

Ще 22 червня 1935 р. Міжнародною організацією праці було прийнято 

Конвенцію № 47 «Про скорочення робочого часу до 40 годин на тиждень» [36], 

яку 9 червня 1956 р. було ратифіковано Україною (на той момент Українською 

РСР). Для порівняння: цей міжнародний нормативно-правовий акт було 

ратифіковано скандинавськими країнами набагато пізніше: Норвегія 

(13 березня 1979 р.), Швеція (11 серпня 1982 р.), Фінляндія (23 листопада 

1989 р.). Цей факт засвідчує певну відповідність українського трудового 

законодавства щодо робочого часу до законодавства країн Скандинавії. 

Зауважимо, що Україна першою ратифікувала Конвенцію, що в порівняльному 

аспекті можна інтерпретувати скоріше як позитивний момент, аніж як перевагу.  

Для початку розглянемо Швецію, де основним нормативно-правовим 

актом, на підставі якого відбувається регулювання робочого часу, є Закон «Про 

робочий час». Так, ст. 5 передбачено, що нормальний робочий час не може 

перевищувати 40 год. на тиждень. Там, де необхідно у зв’язку з характером 

роботи або умовами праці в цілому, робочий час може скласти в середньому 

40 год. на тиждень протягом не більше 4-х тижнів [37]. Отже, тижнева норма 

робочого часу встановлена на рівні 40 год., але є й можливість установлення 

більш гнучкого робочого часу. Саме останній аспект свідчить про 

прогресивність шведського трудового законодавства в аспекті регулювання 

робочого часу. 

Відповідно до ст. 6 названого Закону передбачено варіант підвищення 

робочого часу до 48 год. у разі, якщо у зв’язку з характером діяльності 

потрібно, щоб працівник знаходився в розпорядженні роботодавця за місцем 

роботи для здійснення трудової діяльності за нагальної необхідності, однак це 

поширюється лише на одного працівника протягом періоду в 4 тижні або 

50 год. за календарний місяць. Уважаємо, що зазначена норма є позитивною 

для роботодавця, але може бути не зовсім вигідною для працівника. Важливим 

моментом є те, що встановлено обмеження щодо кількості працівників, які 

можуть працювати за нагальної необхідності. 
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Як відзначає І. Я. Кисельов, у переважній більшості країн Європи 

робочий час регулюється на підставі законів і колективних договорів. Зокрема у 

Швеції відповідно до колективних договорів робочий час коливається від 35 до 

40 год. на тиждень [28, с. 197]. Як бачимо, у сфері трудових відносин, окрім 

законів, на тривалість робочого часу може впливати й колективний договір. 

Позитивним для працівників є те, що діапазон робочого часу коливається в 

межах рівних або нижчих, ніж визначено законами. 

У шведському трудовому законодавстві є норми, які запобігають 

дискримінації працівників з боку роботодавця, зокрема ст. 4 Закону «Про 

зайнятість» наголошує, що роботодавець не може впливати на співробітника, 

який працює неповний робочий день, або працівника з фіксованим терміном 

зайнятості шляхом маніпулювання із заробітною платою чи іншими умовами 

праці [38]. Цю норму можна кваліфікувати як доволі раціональну, адже вона 

зобов’язує роботодавця бути неупередженим до всіх працівників, незалежно від 

умов праці, за якими вони працюють, у тому числі й незалежно від тривалості 

робочого часу. 

Отже, правове регулювання робочого часу в трудовому законодавстві 

Швеції відзначається наявністю норм, які, з одного боку, спрямовані на благо 

працівника, а з іншого, – не обмежують господарської влади роботодавця. 

Особливу увагу привертають норми щодо можливості застосування 

нестабільного робочого дня, однак у межах 40 робочих годин на тиждень, а 

також щодо відповідальності роботодавця в разі дискримінації працівників із 

нестандартним робочим часом. 

Основним правовим актом, який регулює нормування робочого часу в 

Норвегії, є Закон «Про робочий час і охорону праці». П. 1 ст. 10-4 цього 

нормативно-правового акта визначає нормальну тривалість робочого часу, яка 

не повинна перевищувати 9 год. протягом доби й 40 год. протягом тижня [39]. 

Як бачимо, тривалість робочого дня в Норвегії відрізняється не лише від 

українських стандартів, а й від інших країн, які ми попередньо розглядали, 

оскільки стандартною тривалістю робочого дня зазвичай є 8 год. З іншого боку, 
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тижнева тривалість перебуває у звичайних межах 40 год., що дає підстави для 

висновку, що 9-годинний робочий день може застосовуватися при скороченому 

робочому тижні (менше 5 днів) або при робочому тижні без чітко визначеного 

робочого дня. 

У п. 2 ст. 10-4 Закону Норвегії «Про робочий час і охорону праці» 

вказано, що для роботи, яка повністю або значною мірою має пасивну природу, 

час роботи продовжується до половини пасивних періодів, але не більше ніж на 

2 год. протягом 24 год. і 10 год. протягом семи днів. Нормальна тривалість 

робочого часу не повинна перевищувати 48 год. протягом семи днів [40]. На 

нашу думку, розглянута норма Закону не лише визначає такий тип роботи як 

пасивний, з нормуванням її відповідно до характеру такої діяльності, а й 

звертає увагу на те, що максимальна тривалість робочого тижня в Норвегії не 

повинна перевищувати 48 год., яка розраховується відносно 7-денного 

робочого тижня, а не так, як це зазвичай прийнято у сфері праці інших країн у 

період 5 або 6 днів. 

Як відзначає А. С. Мацко, нормальна тривалість робочого дня та 

робочого тижня входить до того мінімального переліку відомостей, які 

вказуються в трудовому договорі [29, с. 95], що, на наш погляд, не є чимось 

необґрунтованим, ураховуючи важливість як для працівника, так і для 

роботодавця чітко визначених меж тривалості робочого дня та тижня. 

Необхідно також розглянути ст. 10-3 Закону Норвегії «Про робочий час і 

охорону праці», яка наголошує, що якщо працівники працюють у різний час 

доби, то повинен бути підготовлений план роботи, який показує тижні, дні й 

час роботи кожного співробітника. Наскільки ми розуміємо, зазначена норма 

стосується лише підприємств, установ та організацій, які працюють більше, ніж 

в одну зміну. За таких обставин виникає необхідність у створенні графіка змін і 

фонду робочого часу працівників кожної зміни. Ми вважаємо, що така норма є 

необхідною, хоча й вона й межує зі сферою застосування локальних 

нормативно-правових актів, якими визначається внутрішній трудовий 

розпорядок. 
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На відміну від інших країн, у Данії немає законодавчого положення про 

те, що собою становить нормальний робочий час, і тому він визначається 

колективними договорами. Зазвичай тривалість робочого тижня фіксується в 

межах 37 год. Максимальні робочі години – 48 год., включаючи понаднормові 

години, розраховані за період 4-х місяців [41]. Безумовно відсутність 

закріпленої на законодавчому рівні тривалості робочого часу може створювати 

певні колізії. Разом із тим за рахунок регулювання робочого часу на підставі 

колективних договорів його тривалість є меншою, ніж в Україні та інших 

скандинавських країнах, до групи яких належить Данія. 

Необхідно відзначити, що окремі колективні договори містять правила 

про тривалість робочого часу й нормальне число робочих годин 37-37½ на 

тиждень. Якщо такі правочини не застосовуються у сфері зайнятості, сторони 

загалом вільні у визначенні робочого часу за угодою. На практиці, більшість 

роботодавців дотримуються норм колективних договорів [42]. Як зазначають 

В. М. Оробець і Д. О. Яковлєв, тривалість понаднормових робіт у Данії 

законодавчо не обмежується [43, с. 147]. На нашу думку, це можна вважати 

недоліком регулювання трудового законодавства в цій країні, адже в 

переважній більшості випадків понаднормові роботи не є волевиявленням 

працівника, а є бажанням роботодавця. Необмеженість понаднормових робіт 

фактично дає змогу останньому зобов’язувати робітників працювати додатково, 

навіть інколи без бажання останніх, з іншого боку, це розширює можливості 

додаткового заробітку для працівників, без обмеження межі переробітку. 

Підтвердженням нашої позиції є те, що оплата за понаднормову роботу в Данії 

фіксується на рівні 150-200 % від оплати звичайної роботи. Деякі колективні 

угоди дають можливість співробітникам обирати між тим отриманням 

компенсації та відгулом. Визначення понаднормових годин залежить від того, 

що викладено в колективному договорі. Деякі з договорів передбачають, що 

лише обмежену кількість годин, відпрацьованих понад нормальну тривалість 

робочого тижня, можна вважати понаднормовим часом, у той час як інші 

передбачають, що понаднормові включають у себе всі відпрацьовані години 
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понад нормального робочого дня. Робота ж у святкові дні дає право 

працівникові на бонус у розмірі 100% [41].  

На нашу думку, незважаючи на невизначеність у трудовому 

законодавстві Данії тривалості понаднормового часу, колективні договори на 

належному рівні регулюють відповідне питання. У цьому переконує аналіз 

більшості джерел трудового права цієї країни. На практиці це виявляється в 

тому, що винагорода за відпрацьований понаднормовий час є гідною, а тому 

працівники скоріше виявляють бажання її виконувати, аніж відмовляються від 

неї. 

Отже, на підставі узагальнення положень законодавств скандинавських 

країн щодо регулювання робочого часу можна визначити позитивні та 

негативні моменти законодавств цих країн на тлі української законодавства.  

Позитивними моментами є: (а) розширення меж договірного регулювання 

тривалості робочого часу в бік його скорочення на підставі колективних 

договорів (зокрема, у Швеції, Данії); (б) подальше розширення 

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

законодавством тривалості робочого часу на роботах пасивної природи (досвід 

Норвегії). Негативними моментами є: (а) закріплення, усупереч світовій 

тенденції до скорочення загальної тривалості робочого часу, окремих випадків 

підвищення тривалості робочого часу до 48 год. за рахунок необхідності 

працівника знаходитися в розпорядженні роботодавця за місцем роботи для 

здійснення трудової діяльності за нагальної необхідності; (б) закріплення, при 

збереженні загальних гарантій тривалості робочого часу протягом тижня, 

можливості встановлення більш тривалих робочих днів в окремі дні тижня 

(наприклад, 9-годинного робочого дня при додаткових вихідних днях у тижні в 

Норвегії). 

Дослідження західноєвропейських країн щодо регулювання робочого 

часу їхніми трудовими законодавствами розпочнемо з Франції. Так, О. Панасюк 

при розгляді трудового законодавства Франції, зокрема локального рівня 

правового регулювання, відзначав, що в цій державі на локальному рівні 
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встановлені основні права й обов’язки сторін, означені також такі питання, як 

робочий час і час відпочинку, заохочення й відповідальність працівників за 

невиконання покладених на них обов’язків [44, с. 101]. З позиції вченого 

можемо відмітити, що чітка тривалість робочого часу у Франції встановлюється 

на локальному рівні, тобто при підписанні трудового договору, затвердженні 

правил внутрішнього трудового розпорядку, однак основні межі робочого часу 

все ж визначено на законодавчому рівні.  

На думку інших науковців, робочий час у Франції можна трактувати як 

ефективний робочий час [20, с. 557]. Зокрема вчені мають на увазі, що в цій 

країні робочим часом є час, коли працівник зайнятий виконанням певної 

роботи, а не час, коли він перебуває на своєму робочому місці. 

Так, французький Закон від 28 лютого 1986 р. «Про гнучкий робочий 

час», який досі діє, дає адміністрації підприємств право протягом усього року 

залежно від потреб виробництва змінювати тривалість робочого тижня від 

37 до 44 год., тобто по суті вводить підсумований облік робочого часу на річній 

основі [28, с. 201]. На нашу думку, цим Законом законодавець фактично віддає 

перевагу в розподілені робочого часу працівників роботодавцеві, який, 

виходячи з особливостей діяльності, яку виконують його працівники, може 

вибирати гнучкий графік робочого часу. На відміну від подібної можливості, 

наданої колективним договором, працівник має значно менші права щодо 

внесення власних пропозицій у питаннях установлення робочого часу. 

В умовах глобалізації все більш очевидною стає тенденція до збільшення 

облікового періоду робочого часу. У Франції замість оплати надурочних робіт 

дуже поширеною є практика надання додаткової відпустки. Для працівників 

такий порядок менш привабливий, ніж грошова компенсація: отримані кошти 

могли б йому дати можливість пережити період простою. До того ж працівник 

у цій ситуації законодавчо не захищений, адже у Франції немає законодавства, 

яке б забороняло роботодавцеві застосовувати підряд 44-годинний робочий 

тиждень, а потім фактично тиждень не працювати, забезпечуючи тим самим 39-

годинний баланс до кінця року [20, с. 563]. Це спостереження науковців дає 
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можливість з ще більшою впевненістю стверджувати, що в питаннях 

визначення тривалості робочого часу в рамках тижневого періоду очевидною є 

прерогатива роботодавця. Ми вважаємо, що винагорода за надурочну роботу у 

вигляді відпустки є не завжди привабливою, а іноді просто не актуальною для 

працівника. Набагато кращим варіантом є саме грошова винагорода, а 

найкращим – вибір між нею та відпусткою. 

Ще більш жорсткою нормою французького трудового законодавства є 

право роботодавця звільнити працівника, якщо той не погоджується працювати 

надурочно [20, с. 565]. На наш погляд, законодавством повинні бути визначенні 

сфери економіки, у яких, за необхідності, працівник не має права відмовитися 

від виконання надурочних робіт, але поширення цієї норми на всю сферу 

трудових відносин може розцінюватися як посягання на права і людини, і 

працівника. 

Таким чином, ми розглянули першу з країн Західної Європи в аспекті 

регулювання її трудовим законодавством робочого часу. Відзначимо, що норми 

регулювання робочого часу у Франції є більш жорсткими порівняно з 

Україною, однак надають більший спектр можливостей для роботодавців. 

Наступною країною, аналіз трудового законодавства якої щодо 

регулювання та нормування ним робочого часу доцільно провести, є 

Федеративна Республіка Німеччина (ФРН), або Німеччина. 

Нині у ФРН чинним нормативно-правовим актом, на підставі якого 

відбувається регулювання робочого часу та встановлюється його тривалість, є 

Закон «Про робочий час», прийнятий 23 листопада 1993 р. Згідно зі ст. 3 

робочим часом уважається період, що триває з понеділка по п’ятницю й не 

перевищує 8 год. на добу [45]. Тобто якщо порівнювати норми трудового права 

ФРН та України відносно робочого часу, то вони є ідентичними, з відмінністю 

лише у формулюванні.  

Як зазначає І. Я. Кисельов, уже в 1985 р. у ФРН була легалізована й 

отримала певну законодавчу регламентацію робота за викликом. По-перше, 

було встановлено, що угодою сторін повинна бути визначена тижнева 
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тривалість робіт за викликом. Якщо така угода відсутня, тривалість робочого 

тижня – 10 год. По-друге, було визначено, що працівник зобов’язаний вийти на 

роботу за викликом, якщо попереджений про це за 4 дні. При кожному виході 

на роботу він повинен бути зайнятий не менше 3 год. поспіль [28, с. 201]. Як 

бачимо, норми щодо регулювання роботи за викликом, яка може бути 

представлена і понаднормовою роботою, і роботою в рамках тижневої норми, 

були введені доволі давно. Важливим аспектом норм щодо роботи за викликом 

є зобов’язання роботодавця попередити працівника про необхідність виходу на 

роботу. На нашу думку, незважаючи на те, що роботодавець має завчасно 

повідомляти працівника про роботу за викликом, наявність подібних норм усе 

ж збільшує навантаження на працівника. 

Як зазначають В. М. Оробець та Д. О. Яковлєв, Німеччина – одна з країн, 

де понаднормові роботи, окрім компенсації, можуть бути компенсовані 

наданням відпустки [43, с. 147]. Така тенденція є досить поширеною, у чому ми 

могли переконатися при розгляді трудового законодавства інших європейських 

держав. Уважаємо, що більш прийнятним є надання можливості працівнику 

обирати варіант компенсації понаднормової роботи (шляхом надання 

роботодавцем відпустки або грошової винагороди), оскільки понаднормова 

робота є виходом за рамки робочого часу й повинна надавати працівникові 

порівняно більші привілеї. 

Нині в Німеччині поширені контракти з перемінною тривалістю робочого 

дня, завдання яких прилаштувати робочий графік до виробничого процесу, 

який може швидко змінюватися залежно від багатьох факторів. Також 

поширюються такі види робочого часу, як переведення працівника на місячний 

або квартальний режим зайнятості, що дає роботодавцю змогу мінімізувати 

витрати на оплату надурочних або часткових простоїв [46, с. 579]. У цілому 

гнучкий робочий графік є поширеною тенденцію у сфері трудових відносин 

багатьох країн. Ще більш характерним є те, що гнучкість робочого графіка 

передбачена трудовим законодавством і є звичною для роботодавців, чого не 

скажеш про українську сферу трудових відносин. 
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Отже, проведений аналіз регулювання робочого часу в трудовому 

законодавстві ФРН дає підстави для висновку про прогресивність розвитку 

регулювання робочого часу. Німеччина є однією з тих країн, у яких 

застосовується гнучкий робочий час, наявні варіанти вибору компенсації за 

понаднормову роботу. Цим вона відрізняється від України. 

Таким чином, трудове законодавство країн Західної Європи щодо 

правового регулювання робочого часу порівняно з українським має як 

позитивні, так і негативні моменти. Зокрема до позитивних можна віднести: 

(а) розширення можливості залежно від потреб виробництва змінювати 

тривалість робочого тижня; (б) стимулювання права працівника, який виконав 

понаднормову роботу, обирати вид компенсації за неї (досвід Німеччини); 

(в) поширення гнучких режимів робочого часу з урахуванням потреб 

роботодавця та працівника. До негативних же доцільно віднести: 

(а) закріплення в окремих країнах можливості примусового надання додаткової 

відпустки замість оплати надурочних робіт, що обмежує працівника у виборі 

способу компенсації (наприклад, у Франції); (б) закріплення права роботодавця 

звільнити працівника, якщо той відмовляється працювати надурочно. 

Загалом варто наголосити, що розглянуті європейські країни мають 

різноманітний досвід законодавчого регулювання робочого часу, який ураховує 

прогресивні тенденції сьогодення в цій сфері. Переваги країн Європи найбільш 

характерно проявляються в такому: застосування гнучких робочих графіків, 

розширення меж договірного регулювання робочого часу на підставі 

колективних договорів, чітке закріплення особливостей ненормованого 

робочого часу тощо. Позитивний досвід регулювання робочого часу в 

зарубіжних країнах, безумовно, повинен бути врахований Україною при 

регулюванні трудових відносин, а також при прийнятті нового Трудового 

кодексу України. 
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1.3 Генезис правового регулювання робочого часу в Україні 

 

На всіх етапах розвитку людської цивілізації, від найдавніших часів і до 

сьогодення, праця займала чи не найважливіше місце, оскільки була й 

залишається одним із факторів, що безпосередньо впливають на суспільний 

прогрес. У сучасних умовах процес праці є чітко регламентованим і 

характеризується певними часовими рамками, які були сформовані історично 

завдяки розвитку галузі трудового права. Саме тому дослідження історичного 

аспекту становлення й розвитку правового регулювання робочого часу є дуже 

важливим у контексті вивчення цієї сфери трудових відносин.  

Перш за все необхідно відзначити, що в цілому тривалість режиму 

робочого час та його правового регулювання безпосередньо пов’язані з 

поступовою гуманізацією суспільства. Важливий вплив на покращення умов 

праці працівників мали соціалістичні революції в Європі у ХХ ст., де 

пріоритетним напрямом поліпшення становища працівника було саме 

зменшення тривалості робочого часу. Процеси трансформації норм, що 

регулюють робочий час, тривають і досі, актуалізуючи численні наукові 

дослідження в цій сфері.  

Варто відзначити, що в науковій літературі з трудового права тема 

дослідження різних аспектів робочого часу є чи не найпопулярнішою. При 

цьому тема історичного розвитку правового регулювання трудового права 

загалом, на відміну від робочого часу, в українському науковому просторі 

інтерпретувалася по-різному. Більшість учених становлення трудового права 

датують серединою ХІХ ст., коли відбулося поширення фабричного 

виробництва, адже саме в цей час сталися ключові зміни в правовій науці й 

трудове право виділилося в окрему галузь. Розвиток робочого часу проходив 

подібні до трудового права етапи, оскільки зміни у сфері праці зазвичай вели до 

зміни тривалості робочого часу.  

Так, К. В. Шурупова, запропонувала таку періодизацію етапів правового 

регулювання робочого часу: 1-й – (1882 – 1913 рр.) – становлення правового 



 51 

регулювання робочого часу на підставі фабрично-заводського законодавства;  

2-й – (1913 – 1917 рр.) – подальший розвиток правового регулювання робочого 

часу на підставі Статуту про промислову працю (1913 р.); 3-й – (1917 – 

1990 рр.) – правове регулювання робочого часу в роки Української РСР; 4-й – 

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

незалежності України [47, с. 9]. На нашу думку, наведена вченою класифікація 

періодів історичного розвитку правового регулювання робочого часу є не 

зовсім досконалою й потребує доопрацювання й уточнення з урахуванням того, 

що передумови правового регулювання робочого часу було закладено раніше, 

аніж у кінці ХІХ ст. Також третій історичний етап, виділений автором, охоплює 

досить довгий часовий проміжок, що, з огляду на насиченість трудового 

законодавства прийнятими в цей період нормами, ускладнює його розуміння. 

Досить цікаву періодизацію становлення та розвитку правового 

регулювання робочого часу можна знайти в наукових працях В. І. Прокопенка, 

який виділяє такі етапи формування правового регулювання робочого часу: 

(1) кінець ХІХ ст. – 1917 р.; (2) 1917 р. – 1929 р.; (3) 1929 р. – 1956 р.; (4) 1956 р. 

– 1993 р.; (5) 1993 р. – сьогодення [48, с. 286-289]. Ця періодизація етапів 

становлення й розвитку правового регулювання робочого часу побудована 

відповідно до років прийняття важливих нормативно-правових норм щодо 

регулювання робочого часу, зменшення або збільшення його тривалості. 

Загалом такий підхід уважаємо правильним, однак, знову ж таки, у ньому, як і у 

випадку з періодизацією попереднього дослідника, не враховано більш ранніх 

передумов розвитку правового регулювання робочого часу та недостатньо 

розкрито нинішній етап регулювання робочого часу. 

Історичні етапи становлення та розвитку робочого часу досліджував у 

своїх працях й О. А. Шевченко, зосереджуючи свою увагу на більш сучасних 

періодах розвитку правового регулювання робочого часу. Зокрема ним було 

виділено такі етапи: (1) 1918 – 1922 рр.; (2) 1922 – 1956 рр.; (3) 1956 – 1970 рр.; 

(4) 1970 – 1991 рр.; (5) 1991 р. – сьогодення [49, с. 47-73]. Відразу хотіли б 

відмітити, що вчений також не розглядає періоди, коли закладалися передумови 
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правового регулювання робочого часу, а історіографічний аналіз починається 

вже з часу повалення монархічного ладу. На нашу думку, те, що автор не 

враховує передумови виникнення робочого часу на теренах України, 

унеможливлює досить повне дослідження історичного аспекту й породжує 

фрагментарне бачення цього питання.  

Дослідивши наявні в науковій літературі підходи до періодизації 

становлення й розвитку правового регулювання робочого часу, варто 

запропонувати власну класифікацію, яка за багатьма показниками вдосконалює 

й доповнює попередні. Так, основними періодами становлення та розвитку 

правового регулювання робочого часу доцільно визначити такі: 1-й період 

(ХІV – кінець ХІХ ст.) – період становлення інституту робочого часу; 2-й 

період (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) – період розвитку регулювання робочого часу; 

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

поширення влади більшовиків, НЕПу та Другої світової війни; 4-й період 

(1945 – 1991 рр.) – правове регулювання робочого часу в післявоєнний період 

до незалежності України; 5-й період (1991 р. – по теперішній час) – 

регулювання робочого часу в період незалежності України та її євроінтеграції. 

Першим, визначеним нами етапом становлення та розвитку правового 

регулювання робочого часу, є період із ХІV ст. до кінця ХІХ ст. Ураховуючи, 

що в цей час трудового права як окремої галузі ще не існувало, спираємося на 

той аргумент, що поступовий розвиток суспільства як у моральному плані, так і 

в аспекті розвитку технологій створював сприятливі умови для покращення 

рівня гуманності у сфері праці. Як зазначають А. М. Лушніков та 

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

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

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

відносної кваліфікації. У першому випадку при тривалому робочому дні 

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

світлового дня у зв’язку з браком ефективного штучного освітлення [50, с. 86].  

Таким чином, на початковому етапі становлення регулювання тривалість 
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робочого дня найманого працівника була повністю залежною від природних 

факторів. Відсутність штучного освітлення не давала працівникам змоги 

однаково довго та якісно працювати протягом усіх пір року. У цей історичний 

період набувають поширення численні перерви протягом робочого дня, 

наприклад, у літній час потрібно було робити перерви для того, щоб втамувати 

спрагу та відпочити від спекотних сонячних променів, а взимку – щоб зігріти 

тіло від холоду. Зрозуміло, що ці фактори впливали на тривалість робочого 

часу як тоді, так і зараз, однак сьогодні розвиток технологій дає змогу 

мінімізувати цей вплив. 

У цей період роботодавці, у ролі яких найчастіше виступали цехові 

майстри, працювали стільки ж часу, скільки і їхні наймані працівники. 

Тривалість праці на вулиці, особливо на будівництвах у холодну пору, 

скорочувалася досить значно. До цього треба додати відносний дефіцит 

робочих рук в умовах частих епідемій і феодальної залежності більшої частини 

потенційних працівників. У силу патріархальних поглядів і низки інших із-

поміж вище названих причин заміжні жінки практично виключалися зі сфери 

застосування найманої праці. З урахуванням того, що шлюбний вік довгий час 

майже повсюдно становив близько 12 років, особлива варіантність у сфері 

жіночої зайнятості виключалася [51, с. 523].  

Ми переконані, що за цих часів праця жінок цілком залежала від роду 

діяльності їхніх чоловіків. Якщо останній був звичайним працівником, то його 

дружина працювала разом із ним або на роботі з не ліпшими умовами, а якщо 

чоловік був землевласником або майстром-ремісником, то дружина, в 

основному, займалася працею в домашньому господарстві чи управляла цим 

господарством. Причиною такої взаємозалежності було те, що більшість сфер 

людського буття регулювалися нормами моралі, а норми права тільки починали 

масово поширюватися. 

Згідно з нормами моралі та релігій установлювалися вихідні дні, які були, 

переважно, релігійними святами. У Франції робота в релігійні свята 

заборонялася й перебувала на законодавчому контролі. Усе це досить серйозно 
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захищало інтереси найманих працівників від надмірної експлуатації. Більше 

того, середньовічні монархи неодноразово видавали укази, які визначали 

мінімальну тривалість робочого часу й максимальний розмір заробітної плати 

[50, с. 86, 87]. За стародавніх часів праця почала цінуватися й найманні 

працівники отримали підтримку з боку держави. Такі події, на нашу думку, 

були пов’язані з небажанням монархів створювати несприятливі умови життя 

та праці для переважної частини населення, якими були звичайні міські 

працівники та селяни, та прагненням у такий спосіб убезпечити себе від 

народних бунтів і переворотів. Варто наголосити на тому, що подібна політика 

правителів сприяла підвищенню рівня лояльності населення до держави, за 

рахунок чого тривалість робочого часу почала поступово зменшуватися. 

У ХVІ ст., коли українські землі входили до складу Великого Князівства 

Литовського було прийнято Статут князівства 1529 р. В артикулі 12 розділу 11 

цього Статуту передбачалися чотири джерела холопства. Невільниками 

вважалися: (1) особи, які здавна знаходилися в неволі або народилися від 

невільних батьків; (2) військовополонені; (3) злочинці, засуджені до смерті, які 

самі віддалися в неволю, за згодою потерпілого; (4) вільні особи, які вступили в 

шлюб із невільними та їхні діти [52, с. 205]. Як бачимо, перераховані категорії 

вважалися холопами. З огляду на їхнє соціальне положення застосування 

нормування праці відбувалося на підставі особистих побажань окремих 

державних службовців, яким вони підпорядковувалися, або на підставі волі 

їхнього господаря, якщо такий був. 

У 1562 році в Англії був прийнятий закон, згідно з яким усі охочі 

зайнятися яким-небудь ремеслом зобов’язувалися пройти семирічне учнівство. 

Закон установлював число зайнятих для кожного промислу учнів і підмайстрів, 

а також тривалість робочого дня, обмеження термінів робочого договору [53, 

с. 326]. Цей закон став одним із перших тогочасних нормативних актів, який 

був орієнтований винятково на сферу регулювання трудових правовідносин. 

Зокрема суттєва увага в ньому була приділена регулюванню робочого часу. 

Його прийняття, на нашу думку, мало важливе значення для розвитку 
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законодавства щодо регулювання робочого часу в багатьох інших європейських 

країнах, у тому числі й в Україні. 

У роки Середньовіччя ситуація з нормуванням робочого часу найманих 

працівників була кращою, ніж у часи, коли почала розвиватися мануфактура. 

Так, протягом ХVІІІ ст., коли українські землі були в складі Речі Посполитої, в 

роки існування кріпацтва й збагачення польських панів за рахунок тяжкої праці 

українських селян, робочий день сягав від 14 до 16 год., а часом і більше [54, с. 

355]. Із започаткуванням мануфактурної праці становище працівників 

поступово почало погіршуватися. Автоматизація виробничих процесів 

створювала умови, де працівник менше застосовував свою фізичну силу, а 

більше контролював роботу машинного обладнання. У цій ситуації роботодавці 

компенсували зниження рівня фізичного навантаження підвищенням 

тривалості робочого дня. 

Масове поширення так званого «фабричного законодавства» в країнах 

Європи на початку ХІХ ст. здійснило серйозний переворот у сфері трудових 

відносин. У найрозвиненіших країнах Європи приймалися закони, які 

регулювали працю фабричних працівників та питання забезпечення окремих 

специфічних категорій працівників. 

Так, в Англії у 1802 і 1819 рр. Парламентом було прийнято акти, що 

заборонили працю дітей молодших 9-ти років, нічну роботу в бавовняній 

промисловості неповнолітніх до 16-ти років та обмежили робочий час цих 

категорій працівників 12 год. на добу [55, с. 24]. Прийняття законів свідчить 

про актуалізацію ідей гуманності в європейському суспільстві. Праця дітей 

починає більш пильно контролюватися на рівні державних чиновників. 

Тривалість робочого дня поступово зменшується. Дітей менше залучають до 

складної фізичної праці та забороняють їм роботу в нічні зміни. Нарешті в 

1834 р. в Англії створюється перша робоча (фабрична) інспекція. Законом 

1847 р. робочий день для дітей законодавчо обмежується 10 год. (58 год. на 

тиждень), а у 1867 р. фіксуються строгі санітарно-гігієнічні вимоги щодо 

охорони праці. Активне поширення дитячої праці призвело до того, що 
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тривалість роботи дітей багато в чому впливала й на аналогічні показники 

дорослих працівників. Так, до початку 80-х років ХIХ ст. в Англії тривалість 

тижневої роботи становила 56 год. У 1878 р. Актом про фабрики і майстерні 

було введено універсальну заборону праці дітей до 10 років, заборона роботи 

дітей і підлітків у недільні та святкові дні [50, с. 89, 90]. Загалом протягом ХІХ 

ст. правове регулювання тривалості робочого часу в Англії значно 

активізувалося. Явним позитивним моментом було прийняття численних норм 

щодо регулювання робочого часу дітей, що позначалося на прийнятті 

відповідних актів стосовно інших категорій працівників. Уведення 

автоматичних технологій сприяло зниженню фізичних навантажень на 

працівників, людина більше почала обслуговувати машини, які замінили тяжку 

ручну роботу. За рахунок цього ефективність праці виросла, разом із цим 

виросли й доходи підприємців та знизилася тривалість робочого часу. 

Однією з передумов розвитку законодавства про робочий час на 

українських землях стало прийняття певних правових норм у Франції. 

Фабричне законодавство в цій країні стало формуватися дещо пізніше, ніж в 

Англії. Так, Законом 1841 р. «Про дитячу працю на фабриках» було 

встановлено мінімальний вік прийому на роботу – 8 років і заборонено 

використання дитячої праці на нічних і небезпечних роботах [56, с. 4]. 

Прийняття гуманних норм щодо праці дітей у Франції мало велике значення 

для переходу країни до фабричного законодавства. Скорочення тривалості 

робочого часу для дітей базувалося на забороні нічної праці, за рахунок чого 

скоротився загальний місячний робочий час.  

Що стосується безпосередньо України, яка перебувала в складі Російської 

імперії, то із середини ХІХ ст. (початок другого етапу) імперським урядом було 

прийнято ряд нормативних актів, які сприяли розвитку законодавства щодо 

регулювання робочого часу. Так, Положення від 7 серпня 1845 р. забороняло 

призначати на нічні роботи малолітніх, які були молодші 12 років, а Положення 

від 31 березня 1861 р. забороняло працю дітей до 12 років на гірських казенних 

заводах. Усі ці акти носили декларативний характер, їхні норми не були 
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забезпечені санкціями, а роботодавці практично не звертали на них увагу [57, 

с. 33-67]. Як і в Англії та Франції, так і в Російській імперії норми щодо 

регулювання робочого часу в цей період стосувалися переважно праці 

специфічних категорій працівників, а особливо дітей. Варто констатувати, що 

починаючи з ХІХ ст., а саме після скасування кріпацтва в 1861 р., регулюванню 

праці приділяється значна увага. Це було пов’язано з підвищенням загального 

рівня свідомості суспільства, з високим травматизмом у сфері промислової 

праці та із започаткуванням соціалістичних рухів, що боролися за права 

працівників.  

Цей період характеризується появою передумов для розвитку трудового 

права та виокремленням його як окремої галузі. На цьому етапі значна увага 

приділяється регулюванню робочого часу дітей, зокрема в багатьох країнах 

Європи тривалість робочого дня дітей скорочується та застосовуються норми 

щодо зменшення нічної праці та загальної кількості годин тижневої праці.  

Підтвердженням специфічності розвитку трудового законодавства до 

поч. ХХ ст. є вислів відомого німецького економіста Г. Шульце-Геверніца про 

те, що наукова історія фабричного законодавства всіх країн зводиться до 

висновку, що воно всюди й завжди є плодом реакції самого робітничого класу 

на абсолютно нестерпні умови, у які його ставить неприборкане капіталістичне 

виробництво [58, с. 11]. Зважаючи на ці міркування вченого, змушені 

констатувати, що держава та роботодавці добровільно сприяти покращенню 

умов праці працівників не намагалися, а прийняття конкретних норм у цій 

сфері зазвичай було вимушеним кроком задля зупинення робітничих страйків. 

Установлений нормами законодавства робочий час працівників не завжди 

відповідав фактично відпрацьованим годинам, установленими роботодавцем, 

тому ситуація потребувала кардинальних змін. 

Першим фабричним законодавчим актом став Закон від 1 червня 1882 р. 

«Про малолітніх, працюючих на заводах, фабриках і мануфактурах», згідно з 

яким діти до 12 років до роботи не допускалися, а з 12 до 15 років не могли 

працювати більше 8 год. на добу. Вони також не допускалися до шкідливої й 
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виснажливої праці, роботи у святкові та недільні дні, у нічний час [59, с. 53]. 

Таким чином, і протягом цього періоду законодавець приділяв особливу увагу 

регулюванню робочого часу дітей і неповнолітніх. Однак уже в 1884 р. для 

нагляду за виконанням Постанови «Про роботу та навчання малолітніх» 

засновувалася особлива фабрична інспекція, підпорядкована Міністерству 

фінансів. 1 травня 1884 р. Закон набрав чинності, але як виняток Міністру 

фінансів за погодженням з Міністром внутрішніх справ дозволялося залучати 

до праці малолітніх з 10 років, а дітей з 12 до 15 років – до роботи в нічну зміну 

[59, с. 53]. Тобто поряд із покращенням умов робочого часу дітей і 

неповнолітніх усе ж були й певні винятки щодо залучення їх до роботи. Це 

стало однією з причин прийняття Закону від 3 червня 1885 р. «Про заборону 

нічної роботи неповнолітнім і жінкам на фабриках, заводах і мануфактурах», 

що набрав чинності з 1 жовтня того ж року. Закон забороняв (у вигляді 

експерименту на три роки) залучати жінок і підлітків, які не досягли 17 років, 

до нічних робіт (з 21.00 до 5.00 год.) на бавовняних, полотняних і вовняних 

фабриках [60, с. 18, 19]. Водночас розвиток промисловості дав змогу знизити 

важку фізичну працю працівників із заміною її на машинне виробництво, що 

підвищило ефективність підприємницької діяльності та спричинило скорочення 

робочого дня працівників. 

В основному, як бачимо, тогочасні норми щодо регулювання робочого 

часу стосувалися нічної праці дітей, підлітків і жінок, а фізично сильніша 

категорія працівників – чоловіки, особливого покращення не відчула. 

Незважаючи не певні негативні моменти щодо відсутності належного 

правового регулювання праці всіх категорій працівників, скорочення 

тривалості робочого часу характеризувалося позитивною тенденцію. Так, 

Законом «Про тривалість і розподіл робочого часу в установах фабрично-

заводської та гірничої промисловості» від 2 червня 1897 р. було встановлено 

скорочення тривалості нічної роботи для всіх категорій працівників (з 22.00 до 

4.00 год.) [61, с. 5]. 

Наступний етап (1919 – 1945 рр.) пов’язаний зі становленням і розвитком 
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робочого часу й ознаменувався прийняттям цілого ряду нормативно-правових 

актів, спрямованих на покращення становища працівників, у тому числі, і на 

регулювання робочого часу.  

У кінці ХІХ ст. роботодавці в гонитві за надприбутками почали 

використовувати працівників ледь не як рабів. Як зазначає французький 

науковець Поль Луї, робітниче законодавство останньої чверті ХІХ ст. було, 

насправді, перш за все справою соціалізму. Значне збільшення кількості 

працюючих на промислових підприємствах (мануфактурах, фабриках, заводах, 

копальнях), жорстока, нелюдська експлуатація їхньої праці призводили до 

протестів і виступів робітників, а подекуди й до прямих зіткнень із 

представниками власників та держави. Усе це стало передумовою для 

прийняття низки законодавчих актів, які хоча б певною мірою обмежували 

свавілля господарів і зменшували соціальну напругу в суспільстві [62, с. 22]. 

Сказане науковцем, на наш погляд, відображає те напруження, яким була 

охоплена сфера трудових відносин. Водночас у цей період роботодавці за 

власною ініціативою могли покращувати становище працівника, не чекаючи 

масових заворушень і страйків.  

На нашу думку, такі трансформації в трудовому законодавстві мали 

викликати сильну тривогу в роботодавців, оскільки за рахунок зниження 

загальної кількості відпрацьованих працівниками годин падали обсяги 

виробленої продукції. Варто зазначити, що до моменту прийняття названого 

Закону окремих норм щодо скорочення тривалості праці дорослого населення, 

як у випадку з малолітніми, прийнято не було. Більшість прийнятих 

нормативно-правових актів була орієнтована на покращення умов праці дітей і 

жінок, тривалість робочого дня яких поступово скорочувалася. Станом на 

кінець ХХ ст. такі покращення умов робочого часу вважалися дуже вигідними 

для працівників. Із таким поглядом, з одного боку, можна погодитися, адже 

умови праці були й справді покращені, а з іншого, – ні, оскільки становище 

тогочасного працівника залишалося дуже складним і потребувало більш 

радикальної зміни тривалості робочого часу. 
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Як зазначають А. М. Лушніков і М. В. Лушнікова, тривалість робочого 

тижня в Російській імперії становила 74 год., що було в середньому на 10-14 

год. більше, ніж у багатьох інших країнах. За законом 1897 р., денний робочий 

час не повинен був перевищувати 11,5 год. на добу, а по суботах і напередодні 

свят – 10 год. Там же визначалося 66 обов’язкових днів відпочинку в році: 

52 недільних і 14 загальнодержавних свят. У 1900 р. було додано ще три 

святкових дні [50, с. 97]. Прийняття зазначених норм мало дуже важливе 

значення для тогочасного працівника. Ми вважаємо, що зниження тривалості 

робочого часу, з огляду на обсяги робіт, які виконували тогочасні працівники, 

повинно було посприяти зниженню травматизму та смертності на виробництві, 

оскільки найчастіше подібні нещасні випадки трапляються через неуважність 

працівників, спричинену перевтомою людського організму. 

На рубежі ХІХ і ХХ ст. трудове законодавство розвивалося чи не 

найактивніше, порівняно з попередніми роками. У багатьох законах чималу 

увагу було приділено регулюванню тривалості робочого часу. Цілком логічним 

завершенням цього періоду стало згрупування всіх найсуттєвіших нормативно-

правових актів у Статут про промислову працю 1913 р. [63, с. 290]. Цей Статут 

став фундаментальним елементом усієї системи трудового законодавства 

радянських часів і визначив вектор розвитку сфери трудових відносин. 

Описуваний період становлення та розвитку робочого часу був дуже 

насиченим. Саме на цьому етапі було прийнято велику кількість нормативно-

правових актів щодо регулювання робочого часу, особливо, що стосується 

тривалості роботи жінок і неповнолітніх. Трудове право на цьому етапі стало 

чітко виокремленою галуззю права, чому посприяли й прийняті нормативні 

акти. Ставлення роботодавців до працівників стало більш відповідальним, що 

було спричинено, зокрема, численними страйками та демонстраціями. 

Тривалість робочого часу поступово знижувалася, чому сприяли поширені в 

той час соціально-робітничі рухи. 

Третій етап (1917 – 1945 рр.) становлення та розвитку робочого часу – це 

період між двома важливими віхами світової історії в цілому та української 
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(радянської) історії зокрема – Першою та Другою світовими війнами, хоча 

якщо говорити безпосередньо про український народ, то швидше варто вести 

мову про період між поваленням імперіалізму, НЕПом і Другою світовою 

війною. 

Починаючи із 1917 р. більшість нормативно-правових актів щодо 

регулювання робочого часу приймалися на підставі Статуту про промислову 

працю, однак це відбувалося вже в зовсім інших політичних умовах. З 

приходом до влади більшовиків становище робітничого класу кардинально 

змінилося. Як зазначав Л. С. Таль, переворот 27 лютого 1917 р. віддав владу в 

руки демократії й відразу висунув робітниче питання на перший план. Усі 

штучні перепони права коаліції та права страйків відпали. Держава, щоправда, 

намагалася підвести правовий фундамент під завоювання працівників [64, 

с. 13]. Із приходом до влади більшовиків працівники відчули себе цінною 

частиною суспільства. Пропаганда рівності всіх членів суспільства 

захоплювала населення, особливо бідний робітничий клас, і відповідно не 

задовольняла переважно багатих власників підприємств і землевласників. У 

таких умовах було створено сприятливий соціально-економічний клімат для 

проведення реформ. 

Як зазначав М. Г. Александров, перехід від капіталізму до соціалізму – 

перший важливий етап у формуванні трудового права радянського типу. Одним 

із перших законодавчих актів Радянської держави й першим радянським 

декретом про працю була постанова від 29 жовтня (11 листопада) 1917 р. «Про 

восьмигодинний робочий день, тривалість і розподіл робочого часу», що 

широко охоплювала питання регулювання робочого часу й часу відпочинку. 

Постанову про восьмигодинний робочий день було доповнено постановою від 

14 червня 1918 р. «Про щорічні відпустки для робітників і службовців із 

збереженням заробітної плати» [65, с. 118, 119]. Радянська влада намагалася 

отримати якомога більшу підтримку своєї діяльності від населення, тому 

законодавчо затверджувала соціально популярні акти. Утім задоволення 

більшовиками власних потреб не заважало їм якісно поліпшувати умови праці 
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працівників, зокрема зазначенні нормативно-правові акти значно покращували 

умови робочого часу працівників і були нонсенсом для тих часів. Радянська 

влада намагалася довести свої благі наміри щодо підвищення суспільного 

добробуту й забезпечення рівності всіх не тільки перед законом, а й за 

соціальним статусом. 

Підсумком активного законодавчого розвитку цих часів стало прийняття 

Кодексу законів про працю 1918 р. [66]. Нарешті трудове законодавство було 

розподілено на окремі частини, якими стали розділи цього Кодексу [67, с. 32]. 

На нашу думку, згрупування останніх прийнятих законів в окремому 

нормативно-правовому акті було дуже розумним кроком радянської влади, 

оскільки Кодекс визнавався основоположним законом у сфері трудових 

відносин і виключав можливості виникнення правових колізій. 

Фактично паралельно із Кодексом законів про працю 1918 р. в Україні 

Центральною Радою 25 січня 1918 р. був прийнятий і ухвалений Закон про 

восьмигодинний робочий день. Закон прийнятий «в відміну та поправку» 

статей 64, 65, 68-70, 72-75 та 193-201 Статуту про промислову працю та 

поширювався на всі підприємства, на яких використовувалася наймана праця, 

незалежно від розміру цих підприємств та від того, кому вони належали [48, 

с. 287]. Тобто, незважаючи на нетривалість існування незалежної держави на 

українських землях, було прийнято окремі законодавчі акти, що регулювали 

працю працівників, зокрема тривалість робочого дня. Ми переконані, що 

більшість норм щодо покращення становища працівників в Україні за часів 

Центральної Ради були прийняті задля підвищення рівня лояльності населення 

й підтримки влади. Однак порівняно з нормами, прийнятими в більшовицькій 

Росії в аналогічний період, особливої різниці не помітно.  

Згідно із Законом робітничим часом або часом робочих годин на добу 

вважається той час, протягом якого відповідно до умов найму (статті 48, 60, 96, 

98 і 103 Статуту про промислову працю) працівник повинен бути на 

промисловому підприємстві та в розпорядженні завідуючого ним для 

виконання роботи. 
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Робочий день, який установлюється нормами внутрішнього розпорядку 

підприємств (п. 1 ст. 103 Статуту про промислову працю – нормальний робочий 

час), не повинен бути вище 8 год. на добу та 48 год. на тиждень, з урахуванням 

і часу, потрібного для чистки машин і для наведення порядку в робітничому 

приміщенні. Перед Різдвом (24 грудня) та Трійцею праця закінчується о 12 год. 

дня [68]. Поліпшення умов праці робітників позитивно сприймалось 

українським суспільством, однак напружена політична ситуація не давала 

можливості спокійно розвиватися ні соціальним, ні трудовим відносинам. У 

1920 р. українські землі втратили незалежність і трудові відносини почали 

регулюватися нормами законодавства Радянської держави, у тому числі й 

згаданим вище КЗпП 1918 р.  

Уже в 1922 р. було прийнято новий КЗпП УРСР [69], який спочатку довго 

розроблявся, а потім, після затвердження КЗпП РСФРР 1922 р., був офіційно 

прийнятий. Порівнюючи Кодекс 1922 р. із попередником 1918 р., варто 

наголосити, що загальна тривалість робочого часу для працівників залишалася 

на попередньо встановленому рівні. Усі основні зміни стосувалися в основному 

оплати праці, особливостей праці специфічних категорій працівників, 

трудового договору та ін.  

Як зазначає В. І. Прокопенко, у СРСР на відзначення десятиріччя 

жовтневої революції ЦВК СРСР маніфестом від 15 жовтня 1927 р. постановив 

забезпечити протягом найближчих років перехід промислових працівників із 8-

годинного до 7-годинного робочого дня без зменшення заробітної плати [48, 

с. 287]. Такі кроки були характерною особливістю тогочасної радянської влади, 

оскільки повних обертів набула нова економічна політика (НЕП) радянської 

влади, спрямована на впровадження соціалістичної ідеології в усі сфери 

суспільного життя. На виконання маніфесту було прийнято постанову «Про 

семигодинний робочий день» [70], ухвалену ЦВК і РНК СРСР у червні 1929 р., 

як переважну. Згідно з Постановою, більшість робітників виробничих 

підприємств було поступово переведено на 7-годинний робочий день. 

Уводилася шестиденка – п’ятиденний робочий тиждень з одним вихідним 



 64 

днем. Тривалість робочого тижня фактично встановлювалася в 35 год. Кожен 

шостий день – 6, 12, 18, 24 та 30 числа кожного місяця, незалежно від того, на 

який день тижня він припадав, оголошувався вихідним. Із прийняттям 

Постанови з’явилася прозорість у законодавстві про робочий час, чітко було 

визначено робочий час і час відпочинку.  

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

день» [71] для осіб, зайнятих на особливо важких і шкідливих роботах, був 

уведений скорочений шестигодинний робочий день, а в окремих випадках 

навіть чотири- і тригодинний. З прийняттям постанови ЦВК і РНК СРСР від 

2 січня 1929 р. «Про семигодинний робочому дні» почалися практичні заходи 

щодо переходу на 7-годинний робочий день. До 1 жовтня 1933 р. на такий 

режим були переведені всі підприємства промисловості, зв’язку та 

комунального господарства, частина підприємств транспорту. Восьмигодинний 

робочий день зберігся на сезонних роботах, у будівництві, торгівлі, сільському 

господарстві та ін. Нарешті, для службовців Постановою РНК СРСР від 

21 листопада 1931 році відповідно до ст. 95 КЗпП вводиться 6-годинний 

робочий день [72]. Ми вважаємо, що в 20-30-ті роки ХХ ст. були створені чи не 

найсприятливіші умови праці для робітників промисловості. Цьому сприяла 

радянська влада, яка намагалася бути прихильною до робітників, щоб отримати 

лояльність з їхнього боку до своєї державної політики. Прийняті акти й справді 

покращували становище працівників, ураховуючи при встановлені тривалості 

робочого часу складність умов праці.  

Підбиваючи підсумки розглянутого періоду становлення та розвитку 

робочого часу, варто зазначити, що цей етап був досить неоднозначним, адже 

розпочався він із приходом до влади більшовиків, які протягом 20-30-х років 

ХХ століття проводили соціально прийнятні трудові реформи, що поліпшили 

умови праці й життя працівників, а закінчився введенням критичних заходів на 

початку і протягом Другої світової війни, коли було істотно погіршено життя 

працівників. 

Четвертим етапом становлення й розвитку робочого часу було визначено 
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проміжок із 1945 по 1991 рік. Цей період характеризується прийняттям вагомих 

нормативно-правових актів у сфері трудового права як на національному, так і 

на міжнародному рівнях. 

З початком Другої світової війни в СРСР посилюються адміністративні 

тенденції в правовому регулюванні праці. Указом Президії Верховної Ради 

СРСР від 26 червня 1940 р. було заборонено самовільне звільнення працівників 

із підприємств та установ без дозволу адміністрації. Розірвати трудовий договір 

можна було тільки через суд. Цим же Указом установлювався 8-годинний 

робочий день і запроваджено 7-денний робочий тиждень (замість 7- і 8-

годинного робочого дня і 6-денного робочого тижня, які були до того) [46, 

с. 32, 33]. Після значного прогресу у сфері скорочення робочого часу 

працюючих у попередні десятиліття у воєнні роки відбувається суттєве 

погіршення умов праці працівників. СРСР починає цілеспрямований 

мілітаристський курс, оскільки в країнах Центральної Європи вже починається 

Друга світова війна. За таких умов питання покращення умов праці робітників 

відходить на другий план, а основним завданням стає випуск великої кількості 

військової техніки та зброї.  

Підтвердження цього можна бачити в прийнятому Указі Президії 

Верховної Ради СРСР від 26 червня 1941 р. (рівно через рік після прийняття 

Указу, що встановив 8-годинний робочий день і 7-денний робочий тиждень) 

«Про режим робочого часу робітників та службовців у воєнний час» [73]. 

Оскільки більшість населення в цей період була зайнята у військовій 

промисловості, то Указ стосувався умов праці робітників цієї сфери. Зокрема 

чергові та додаткові відпустки були замінені грошовою премією, передбачалася 

можливість залучення працівників з оборонних підприємств до надурочних 

робіт тривалістю від однієї до трьох годин. 

Як зазначав М. Г. Александров, трудове право після Другої світової війни 

потребувало реформування. У Радянському Союзі в умовах переходу до мирної 

праці втратила чинність низка указів, прийнятих за часів воєнних дій. Було 

відновлено чергові та додаткові відпустки для робітників і службовців [65, 
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c. 132]. Такі кроки влади є цілком зрозумілими, адже потрібно було 

перелаштовувати економічні й соціально-трудові відносини на мирний лад. 

Політика демілітаризації повертала працівників, виснажених війною, до 

звичайної діяльності, тієї, яку вони виконували до цього, у мирний час. 

Держава веденням нової політики дала зрозуміти, що потрібно виготовляти 

продукцію, необхідну за умов мирного існування, а також показала, що 

піклується про підвищення рівня організації праці задля покращення 

ефективності діяльності працівників і підприємств в цілому.  

У 1946 р. Постановою Ради Міністрів СРСР створюється чергова комісія 

для підготовки Основ законодавства СРСР про працю, до роботи в якій 

залучаються М. Г. Александров, Я. І. Давидович, В. М. Догадов, 

А. Ю. Пашерстник та ін., але її проект так і не був розглянутий. Між тим на 3-й 

сесії Верховної Ради СРСР зазначалося, що розробка Основ законодавства про 

працю є невідкладним заходом [74]. Кроки радянської влади з удосконалення 

післявоєнного трудового законодавства були виправданими, однак нікуди не 

привели: залучивши видатних правників до розробки комплексу 

законопроектів, влада так і не затвердила відповідних актів, навіть не 

розглянула їх, що, безсумнівно, не пішло на користь розвитку радянського 

трудового права. 

За рахунок механізму злагоджених дій радянського уряду з працівниками 

поступово економічні показники союзних республік почали покращуватися, а 

разом із тим на підприємствах уводився 7-годинний робочий день. Так, з кінця 

1956 р. було розпочато впровадження 7-годинного робочого дня, а для 

працівників, що вели підземні роботи, – 6-годинного. Указ Президії Верховної 

Ради СРСР від 25 квітня 1956 р. скасовував переведення та судове 

переслідування за прогул, установлені ще в 1940 р. [46, с. 34]. Важливим 

моментом є надання законодавцем особливого статусу працівникам, зайнятим 

на шкідливих роботах. Разом із тим для працівників, які виконували підземні 

роботи, робочий час було скорочено до 6-ти годин, з огляду на небезпечність 

такої діяльності. Потенційно місячний робочий час працівника міг бути 
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скорочений шляхом прогулів, покарання за які було суттєво пом’якшено.  

9 червня 1956 р. Україна ратифікувала Конвенцію № 47 «Про 40-

годинний робочий тиждень» [75], яка була прийнята МОП ще в 1935 р., але не 

була чинною, оскільки для набрання чинності необхідно, щоб її ратифікувало 

мінімум дві країни. Станом на 1956 р. Конвенцію ратифікувала лише Нова 

Зеландія. Тобто з входом УРСР в МОП і ратифікацією Конвенції № 47 цей 

міжнародний нормативно-правовий акт став чинним і його норми 

поширювалися на українське трудове право. Однак, ураховуючи політику 

радянської влади щодо регулювання робочого часу, норми Конвенції 

ігнорувалися й були закріплені в Україні лише з набуттям нею незалежності. 

Як наголошують А. М. Лушніков і М. В. Лушнікова, з 1959 р. надаються 

додаткові пільги особам, які поєднують роботу з навчанням (оплачувані 

навчальні відпустки, додаткові дні для підготовки до занять та ін.) [50, с. 123]. 

Уведенню таких норм сприяв розвиток освіти та науки в СРСР, вітчизняні 

науковці вважалися чи не найбільш продуктивними у світі. Варто нагадати 

також про фактор постійного протистояння між СРСР та США, під час якого 

рівень розвитку науки та рівень освіченості населення виступали важливими 

аргументами в боротьбі за першість. Тому радянська влада намагалася 

підтримати та простимулювати працівників, які прагнули навчатися, і 

студентів, які бажали працювати, додатковими відпустками та більш зручним 

графіком роботи. 

Зміни в трудовому законодавстві в 60-х роках ХХ ст. мали переважно 

прогресивний характер. З 1960 р. почався перехід на семи- і шестигодинний 

робочий день. Спроба проведення господарської реформи в середині 60-х років 

знайшла відображення й у трудовому законодавстві. Цей період становлення та 

розвитку правового регулювання робочого часу характеризується прийняттям 

найбільш вагомого в трудовому праві нормативно-правового акта – КЗпП 

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

У 1967 р. була підвищена мінімальна заробітна плата, розширені пільги 

особам, які працюють у районах Крайньої Півночі й прирівняних до них 
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місцевостях, уведено п’ятиденний робочий тиждень, а тривалість оплачуваної 

щорічної відпустки робітників і службовців збільшена з 12 до 15 робочих днів 

[76, с. 44]. Як бачимо, поступово, починаючи відразу з післявоєнних років, 

тривалість робочого зменшувалася й у 60-х роках досягла шестигодинної 

позначки. Тяжкі та небезпечні умови праці також враховувалися, і працівники, 

зайняті на таких роботах, отримували пільги у вигляді скорочення робочого дня 

та додаткових відпусток. Усе це створило передумови для комплексного 

оновлення трудового законодавства, яке потрібно було закріпити та 

скомпонувати в окремому нормативному акті. 

Так, 10 грудня 1971 р. було прийнято новий Кодекс законів про працю, у 

якому комплексно закріплено всі основні норми щодо умов праці та відпочинку 

працівників. Зокрема в ньому встановлювалася тривалість робочого часу, вище 

якої роботодавець не мав права використовувати працю робітника. Працівники 

віком від 16 до 18 років не мали права працювати більше, ніж 36 год. на 

тиждень, а з 15 до 16 років – більше 24 год. Зазначені норми стали показником 

підвищення гуманності суспільства й державної політики в цілому. На підставі 

них регулювалися трудові відносини аж до набуття Україною незалежності, 

хоча в період 80-х років, у часи «перебудови», все ж було прийнято чимало 

нормативно-правових актів, які стосувалися трудової сфери. З огляду на 

врегульованість тогочасного законодавства більшість норм плинно 

змінювалася, а стабільності в законодавстві фактично не спостерігалося. 

Цей період становлення та розвитку робочого часу можна вважати одним 

із найнасиченіших із погляду прийняття трудових норм. Після війни держава 

перебувала в тяжкому стані й працівникам потрібно було плідно працювати над 

відновленням і розбудовою держави, тому тривалість робочого часу була 

значною, але з покращенням господарських та економічних показників робочий 

час поступово скорочувався й сягнув 6-7 годин на день. Цей період є важливим 

для українського трудового права, адже саме в цей час було прийнято КЗпП 

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

П’ятий період становлення й розвитку робочого часу (1991 р. – 
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сьогодення) характеризує сучасні тенденції розвитку робочого часу в 

українському трудовому праві. 

Сучасний стан ринку праці не дає змоги говорити про будь-які зміни 

робочого часу, оскільки є низка факторів, які, з одного боку, сприяють розвитку 

правового регулювання робочого часу, а з іншого, – заважають цьому, 

наприклад, збільшення за роки незалежності України чисельності й частки 

серед зайнятого населення найманих працівників, трудові відносини яких 

мають специфічний нетиповий характер: тимчасові працівники, особи, зайняті 

неповний робочий час, надомні та дистанційні. Так званий «чорний ринок 

праці» набуває все більших масштабів, що певною мірою є реакцією 

українського бізнесу на сучасне соціальне й трудове законодавство [46, с. 39]. 

На нашу думку, така ситуація найближчим часом не зміниться, якщо не буде 

проведене реформування трудового законодавства. На сьогодні роботодавець 

може собі дозволити встановлювати понаднормову тривалість робочого часу 

для працівників і не відповідати за це перед законом. Причиною такої 

управлінської діяльності є низький попит на робочу силу в Україні, що 

дозволяє роботодавцеві маніпулювати працівником, який боїться втратити 

роботу й у подальшому не знайти нове місце для працевлаштування.  

У 1996 році було прийнято Конституцію України, ст. 46 якої проголосила 

право будь-якої працюючої особи на щотижневий відпочинок і встановила 

скорочений робочий час, а також визначила умови наявності в українському 

законодавстві максимального робочого часу. Оскільки право на працю та право 

на відпочинок історично є одним із основоположних прав людини, то норми 

тривалості робочого часу за сучасних умов указують на рівень розвитку 

трудового законодавства країни та на загальний економічний рівень життя. 

За роки незалежності було прийнято декілька нормативно-правових актів, 

що передбачають умови скорочення робочого часу та тривалість робочого часу 

за шкідливих і небезпечних умов праці. Так, скорочений робочий час 

передбачений для працівників, зайнятих на роботах з особливо шкідливими 

умовами праці. Для цієї категорії працівників норма робочого часу не може 
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перевищувати 36 год. на тиждень і диференціюється залежно від виду 

виконуваної роботи, займаної посади чи професії. Перелік таких робіт і 

тривалість їх виконання визначений «Переліком виробництв, цехів, професій і 

посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену 

тривалість робочого тижня», затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 лютого 2001 р. за № 163 [77]. Правила застосування названого 

Переліку регулює «Порядок застосування Переліку виробництв, цехів, 

професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на 

скорочену тривалість робочого тижня», затверджений наказом Мінпраці та 

соціальної політики України від 23 березня 2001 р. за №122 [77].  

На наш погляд, передбачені норми щодо регулювання умов праці 

працівників, зайнятих у небезпечних роботах, є досить сучасними й 

відповідають загальноприйнятим міжнародним стандартам. Варто водночас 

наголосити, що основною проблемою небезпечних і шкідливих робіт на 

українських підприємствах є низький рівень безпеки праці, унаслідок чого 

спостерігається високий рівень нещасних випадків на виробництві. За таких 

умов скорочення тривалості робочого часу не вирішує проблеми, а тільки 

вказує на те, що держава намагається вирішити проблеми менш затратними 

способами.  

У нині чинному Кодексі законів про працю, прийнятому ще за часів 

УРСР у 1971 р., установлено чимало норм, що регулюють робочий час. 

Наприклад, ст. 2 визначає обмеження робочого дня та робочого тижня правом 

працівника на відпочинок; ст. 13 наголошує, що в колективному договорі 

повинно бути визначено режим роботи, тривалість робочого часу й відпочинку. 

Варто звернути увагу, що тривалість робочого часу перебуває в прямій 

залежності від тривалості часу відпочинку, однак тривалість часу відпочинку, 

на наш погляд, є похідною від тривалості робочого часу. У щойно наведених 

нормах робочий час згадується опосередковано, основна ж увага йому в 

названому КЗпП приділена однойменному розділі. У цьому розділі визначено 

нормальну тривалість робочого часу – 40 год. на тиждень (ст. 50), нормування 
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робочого часу для специфічних категорій працівників (ст. 51), тривалість 

робочого часу напередодні вихідних, святкових днів і в нічний час (статті 53, 

54, 55) тощо. У цілому ж чинний Кодекс 1971 р., незважаючи на численні 

редакції, потребує заміни. Окремі українські законодавці таку заміну вже 

підготували у вигляді Трудового кодексу України, проект якого ніяк не можуть 

прийняти у Верховній Раді через численні розходження в поглядах депутатів.  

У Проекті правовому регулюванню робочого часу відведено окремий 

розділ, який має однойменну назву й знаходиться в Книзі Третій «Умови 

праці». Усі основні показники тривалості робочого часу фактично не змінилися 

порівняно із КЗпП, хоча розділ і розширився, зокрема в ньому розкрито й 

поняття «робочий час». На нашу думку, головним позитивним моментом 

законодавчого закріплення Трудового кодексу була б поява в українському 

законодавстві чітко визначеного поняття «робочий час». У цілому ж Проект є 

недосконалим і потребує доопрацювань, на чому наголошує чимало науковців 

[див.: 78, с. 12; 79, с. 357; 80; 81, с. 22; 82] та про що свідчить неодноразове 

його неприйняття Верховною Радою України.  

Останній етап становлення та розвитку робочого часу стосується 

безпосередньо сучасних реалій розвитку українського законодавства та 

трудової науки. Цей період характеризується двоїстістю: з одного боку, зі 

здобуттям незалежності українське законодавство відійшло від 

адміністративно-командної системи управління й змогло більш вільно 

розвиватися, а з іншого, – основним законом, що регулює всю сферу трудових 

відносин, є КЗпП, прийнятий ще за часів СРСР. Тривалість робочого часу в 

Україні згідно з нинішнім законодавством відповідає сучасним світовим 

тенденціям. Однак потреба в удосконаленні проекту Трудового кодексу та його 

подальшому прийнятті все ж актуальна. Змушені констатувати той факт, що 

Україна – єдина серед країн пострадянського простору держава, яка не замінила 

старого КЗпП і не прийняла нового Трудового кодексу. 

Отже, провівши детальний аналіз історичного розвитку робочого часу на 

теренах України, можна окреслити деякі особливості, притаманні правовому 
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регулюванню робочого часу. Почнемо з того, що передумови становлення 

робочого часу закладалися разом із розвитком трудового права в цілому. 

Прийняття перших правових норм щодо регулювання робочого часу можна 

історично пов’язати з виокремленням і поступовим оформленням галузі 

трудового права серед інших галузей права. 

Кінець ХІХ – початок ХХ ст. стали чи не найнасиченішими на зміни 

тривалості робочого часу, що було зумовлено реформуванням фабричного 

законодавства та поширенням робітничих рухів. Таким чином, порівнюючи 

прогрес у розвитку законодавства про робочий час, який спостерігався в той 

час, із динамікою змін, характерною для сьогоденні, можна стверджувати, що 

тенденції якісного покращення умов тривалості робочого часу поступово 

спадали й на сьогодні є фактично сталими. 

Таким чином, генезис правового регулювання робочого часу засвідчує, 

що трудове законодавство у його нинішньому стані у відповідній сфері 

потребує реформування, оскільки з’являється все більше інноваційних форм 

зайнятості, які ще не повною мірою передбачені українським законодавством. 

Регулювання робочого часу, на нашу думку, повинно залежати не лише від 

статусу та специфіки діяльності працівника, а й від спрямованості діяльності на 

використання інформаційних технологій та обробку даних. Уважаємо, що 

правове регулювання робочого часу в Україні має конкретні проблеми, які 

потребують залучення інноваційних підходів.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Дослідження теоретично-прикладних питань робочого часу дало підстави 

зробити певні висновки. 

1. Робочий час – це визначений законодавчими, підзаконними, 

локальними нормативно-правовими актами та угодою сторін трудових відносин 

кількісний період часу, упродовж якого працівник відповідно до правил 

внутрішнього трудового розпорядку зобов’язується виконувати покладену на 
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нього трудову функцію, а роботодавець зобов’язаний забезпечити для нього 

необхідні умови праці відповідно до чинного законодавства, колективного та 

трудового договорів. 

2. Ознаками робочого часу в українському трудовому праві є: (1) він є 

часовим проміжком – для визначення кількісної тривалості періоду робочого 

часу основою є кількість годин, яку працівник повинен відпрацювати протягом 

певного календарного періоду (дня, тижня, місяця, року); (2) визначається 

нормативно-правовими актами трудового законодавства, колективним і 

трудовим договором; (3) є важливою частиною організації праці, адже його 

дотримання зумовлює взаємні зобов’язання працівника та роботодавця 

(працівник у цей період знаходиться у сфері дії правил внутрішнього трудового 

розпорядку та має виконувати протягом цього часу свою трудову функцію, а 

роботодавець зобов’язаний для працівника забезпечити необхідні умови праці, 

що включає виплату за відпрацьований час заробітної плати та поширення 

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

базовою категорію для визначення розміру заробітної плати, заохочення 

працівників, сприяння розвитку їхнього трудового потенціалу та кар’єрного 

зростання; (5) відображає реальність і динамічність трудових відносин – 

робочий час повинен відповідати реальним фізіологічним можливостям 

працівника й динамічно реагувати на еволюційний (науково-технічний) 

розвиток технологій виробництва. 

3. Регулювання робочого часу у вітчизняному законодавстві у чомусь 

суголосне, а в чомусь ні тому, як це питання регламентується в законодавствах 

інших країн. Позитивними моментами правового регулювання робочого часу в 

країнах Східної та Центральної Європи, порівняно з Україною, є: (1) чітка 

обмеженість понаднормових робіт (досвід Польщі); (2) можливість 

установлення за угодою сторін меншої тривалості щоденного робочого часу, 

але на умовах загальної зайнятості (досвід Угорщини), а негативними: 

(1) поступовий відхід від традиційного підходу щодо закріплення 8-годинного 

робочого дня та заміна його на гнучкі графіки роботи або інші режими 
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робочого часу, зручні роботодавцю; (2) можливість установлення (на прикладі 

Угорщини), за згодою сторін 12-годинного робочого дня, який фактично може 

бути нав’язаний роботодавцем.  

4. Позитивними моментами правового регулювання робочого часу в 

скандинавських країнах, порівняно з Україною, визнано: (1) розширення меж 

договірного регулювання тривалості робочого часу в бік його скорочення на 

підставі колективних договорів (зокрема, у Швеції, Данії); (2) подальше 

розширення антидискримінаційних норм у сфері робочого часу; (3) урахування 

трудовим законодавством тривалості робочого часу на роботах пасивної 

природи (досвід Норвегії). Негативними ж моментами є: (1) закріплення, 

усупереч світовій тенденції до скорочення загальної тривалості робочого часу, 

окремих випадків підвищення тривалості робочого часу до 48 год. за рахунок 

необхідності працівника знаходитися в розпорядженні роботодавця за місцем 

роботи для здійснення трудової діяльності за нагальною необхідністю; (3) 

закріплення, при збереженні загальних гарантій тривалості робочого часу 

протягом тижня, можливості встановлення більш тривалих робочих днів в 

окремі дні тижня (наприклад, 9-годинного робочого дня при додаткових 

вихідних днях у тижні в Норвегії). 

5. Позитивним досвідом правового регулювання робочого часу в країнах 

Західної Європи на тлі України є: (1) розширення можливості залежно від 

потреб виробництва змінювати тривалість робочого тижня; (2) стимулювання 

права працівника, який виконав понаднормову роботу, обирати вид компенсації 

за це (досвід Німеччини); (3) поширення гнучких режимів робочого часу з 

урахуванням потреб роботодавця й працівника. До негативних моментів можна 

віднести: (1) закріплення можливості в окремих країнах примусового надання 

додаткової відпустки замість оплати надурочних робіт, що обмежує працівника 

у виборі способу компенсації (наприклад, у Франції); (2) закріплення права 

роботодавця звільнити працівника, якщо останній відмовляється працювати 

надурочно. 

6. Етапи становлення та розвитку правового регулювання робочого часу 
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охоплюють такі часові періоди:  

1-й (ХІV – кінець ХІХ ст.) – становлення інституту робочого часу;  

2-й (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) – розвиток регулювання робочого часу;  

3-й (1917 – 1945 рр.) – правове регулювання робочого часу в роки 

поширення влади більшовиків, НЕПу та 2-ї Світової війни;  

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

післявоєнний період до незалежності України;  

5-й (1991 р. – сьогодення) – регулювання робочого часу в роки 

незалежності України та її євроінтеграції. 
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РОЗДІЛ 2 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРО 

РОБОЧИЙ ЧАС У НАЦІОНАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

 

2.1 Поняття та види джерел права Європейського Союзу про робочий час 

 

Одним із рушійних факторів, що спонукають держави до співпраці в 

різноманітних сферах, є все більш гостра потреба в підвищенні рівня 

гарантування прав людини та громадянина. Незважаючи на те, що сутнісне 

наповнення практичних заходів із гарантування належної реалізації прав 

громадян є очевидним, схильність держав до запозичення іноземного досвіду 

(тобто обрання вже випробуваних на практиці методів правового регулювання 

аспектів правових відносин, що мають зв’язок із процесом реалізації прав 

людини) не викликає сумніву. Для України в силу ряду соціальних, 

економічних, політичних факторів та у світлі наявного істотного прогресу у 

сфері реалізації прав людини таким джерелом іноземного досвіду в багатьох 

галузях (у тому числі й у галузі трудових правовідносин) виступає 

Європейський Союз. 

Початок роботи над імплементацією стандартів, незалежно від правового 

інституту, якого вони стосуються, неминуче супроводжується потребою в 

здійсненні глибокого аналізу характеристик джерел права, у яких фіксуються 

відповідні стандарти. Джерела права Європейського Союзу у сфері трудового 

права в цілому й у сфері робочого часу зокрема не є винятком із цього правила, 

адже вони, будучи формою зовнішнього вираження та закріплення компетенції 

Співтовариства з низки питань, виконують (поряд із правозастосовною 

практикою) ключову функцію при підвищенні рівня захищеності працівників. 

Основою для аналізу істотних характеристик джерел права має стати 

визначення поняття джерел права Європейського Союзу про робочий час, 

засноване як на розумінні загальних, виділених у ході наукових досліджень 

особливостей, притаманних джерелам права Співтовариства, так і на 
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усвідомленні специфіки підходу до правового регулювання цього інституту на 

території Євросоюзу. 

Наступний етап дослідження особливостей правового регулювання 

питань робочого часу на рівні Європейського Союзу передбачає вивчення 

наявних класифікацій джерел права Співтовариства, їх загальний аналіз з 

огляду на змістовні відмінності, притаманні джерелам права, присвяченим 

регулюванню зазначених питань. Виявлені недоліки наявних на сьогодні 

класифікацій дадуть змогу здійснити більш якісний поділ джерел права 

Євросоюзу на групи, які придатні для застосування в процесі імплементації 

стандартів, прийнятих у межах ЄС для забезпечення прав людини у сфері 

робочого часу. 

Теоретичні аспекти поняття та видів джерел права Європейського Союзу 

про робочий час були досліджені як вітчизняними, так і зарубіжними 

науковцями, серед яких: І. А. Березовська, Ю. М. Бисага, О. М. Дарморіс, 

Л. М. Ентін, С. Ю. Кашкін, О. М. Москаленко, В. І. Муравйов, Д. В. Назаров, 

Т. І. Олексюк, М. М. Палінчак, К. В. Смирнова, О. В. Стрєльцова, 

Г. І. Чанишева, І. В. Яковюк та ін. Незважаючи на наявність ґрунтовних 

висновків у працях названих авторів, проблеми визначення поняття та видів 

джерел права Європейського Союзу, що фіксують у собі стандарти у сфері 

робочого часу, і досі залишаються не достатньо дослідженими, що зумовлює 

необхідність здійснення подальшого теоретико-правового аналізу та створення 

фундаменту для вдосконалення національного трудового законодавства. 

Як указують Ю. М. Бисага і М. М. Палінчак, у правовій доктрині під 

джерелами права ЄС традиційно розуміються форми його вираження [83, c. 39]. 

Запропоноване науковцями тлумачення поняття «джерела права ЄС» є занадто 

абстрактним і загальним, що означає можливість застосування цієї дефініції 

при виведенні поняття будь-якої галузі права. Безперечно, джерела права є 

своєрідними формами його виявлення, однак у контексті досліджуваної теми 

необхідно підкреслити специфіку джерел права ЄС безпосередньо в 

деталізованій дефініції. 
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У свою чергу О. В. Стрєльцова пропонує визначати джерела права ЄС не 

лише як фактори, що створюють зміст права, а і як чинники, які надають праву 

загальнообов’язкового значення, а також форми об’єктивації правових норм за 

умови їх дії на різних етапах процесу правоутворення [84, c. 12]. Джерела права 

є засобами втілення права в життя. Саме по собі право може існувати в 

ідеальному вигляді, у формі звичаїв, принципів, ідеалів тощо. Проте саме 

закріплення права в джерелах, у відповідних нормативно-правових актах дає 

змогу говорити про їх обов’язковість щодо певної групи людей, на відповідній 

території тощо. 

На думку О. М. Дарморіс, джерела права ЄС і джерела трудового права 

Співтовариства варто тлумачити як результати зовнішнього вираження й 

закріплення компетенції ЄС та країн-членів у сфері трудових відносин [85, c. 4]. 

Визначення досліджуваного поняття надане автором у світлі 

загальноприйнятого підходу. Разом із тим у цьому визначенні зроблено й 

нетиповий акцент, пов’язаний із питаннями компетенції ЄС. Регулювання 

відносин трудового права, зокрема питань захисту здоров’я та безпеки 

працівників, як справедливо зазначають В. І. Муравйов і І. А. Березовська [86, 

c. 54], віднесене до сфери компетенції ЄС у силу відповідних положень 

Договору про функціонування Європейського Союзу [87, с. 153]. Застереження, 

ужите автором, є цілком доцільним у зв’язку з обмеженістю сфери 

повноважень Співтовариства й необхідністю дотримання всередині нього 

принципу невтручання в справи держав-учасниць у сферах, які не віднесені до 

галузей взаємодій держав за їх спільною згодою, зафіксованою в нормативних 

документах. 

Як зазначає С. Ю. Кашкін, джерелами права ЄС є документи 

основоположного характеру, які наділені вищою юридичною силою в його 

правовій системі, а також документи, що приймаються відповідно до 

установчих договорів ЄС і не повинні їм суперечити [88, c. 49]. Як випливає з 

наведеного визначення, автор уважає за необхідне надавати двоступеневе 

визначення джерелам права ЄС, демонструючи в такий спосіб їхню 
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ієрархічність і тим самим закладаючи основи для їхньої подальшої 

класифікації. Таким чином, одні джерела права ЄС мають пріоритет перед 

іншими і, попри те, що не дають вичерпного уявлення про конкретні правила 

регулювання тих чи інших відносин, є імперативною основою для подальшої 

роботи над поглибленням правового регулювання відповідних питань (у ролі 

таких джерел автором протиставляються установчі договори ЄС та інші 

формальні джерела права Співтовариства).  

З огляду на схарактеризовані вище визначення, джерела права 

Співтовариства варто розуміти як зовнішнє вираження загальнообов’язкових 

для всіх держав-членів ЄС правил поведінки, які встановлені законодавчим 

органом ЄС і, набуваючи вигляду нормативно-правових актів, регламентують 

суспільні правовідносини між фізичними, юридичними особами й органами 

влади в ЄС, їхні права, обов’язки та повноваження у відповідній галузі. 

Таке визначення може бути використаним як базове при формулюванні 

спеціальної дефініції, яка стосується джерел права ЄС у сфері робочого часу, 

детальний аналіз доктринальних досліджень стосовно яких буде наведений 

нижче. 

Даючи визначення джерелам трудового права ЄС включно з усіма його 

інститутами (зокрема інститутом робочого часу), М. Р. Аракелян стверджує, що 

під джерелами права в цьому сенсі доцільно розуміти сукупність форм 

зовнішнього закріплення норм наднаціонального рівня, що регулюють 

індивідуальні та колективні відносини між роботодавцями та найманими 

працівниками і є результатом уніфікації та гармонізації законодавства держав-

членів ЄС [89, c. 290]. Необхідно наголосити на тому, що джерелам трудового 

права в ЄС, як і європейським джерелам інших галузей, властивий саме 

наднаціональний рівень, який проявляється в тому, що вони набувають вищої 

юридичної сили й спрямовують розвиток систем національного законодавства 

кожної країни-члена ЄС. Джерела трудового права ЄС є загальними для всіх 

держав-учасниць і у своїй сукупності становлять собою централізоване 

нормативно-правове регулювання трудової діяльності. Відповідно до цих актів 



 80 

європейського законодавства кожна країна регламентує власну нормативно-

правову базу у сфері праці. 

Класифікація, запропонована О. В. Стрєльцовою, є своєрідним поділом 

джерела права ЄС на матеріальні, ідейні та інституційні, а також формально-

юридичні [84, c. 6]. Під матеріальними джерелами права автор пропонує 

розуміти природні, історичні, культурні, релігійні, політичні, економічні та інші 

фактори правоутворення, а під ідейними – концептуальні підходи та 

доктринальні течії, які сформувались у руслі «європейської ідеї». Інституційні 

джерела, у свою чергу, автором розглядаються як інститути й органи, наділені 

повноваженнями приймати юридично обов’язкові акти та правотворчі 

процедури, які застосовуються в рамках європейських інтеграційних об’єднань. 

Автор не наводить нового тлумачення формально-юридичних джерел права ЄС 

і розглядає їх у загальноприйнятому руслі шляхом наведення їх переліку від 

установчих договорів до прецедентів, створених Судом ЄС. З погляду теорії 

права, таке визначення є найбільш повним і якісним у контексті визначення 

реальних факторів, за допомогою яких вчиняється вплив на процес 

правотворення. У ролі інституційного джерела доцільніше розглядати не власне 

систему компетентних органів та інституцій ЄС, а результати їхньої діяльності, 

які знаходять своє вираження в правових текстах, що містять у собі відповідні 

імперативні норми поведінки [84, c. 6].  

Наведена наукова позиція передбачає три критерії для виділення джерел 

трудового права в ЄС, а саме за матеріальним, ідейним та інституційним 

характером, тобто залежно від правового статусу органу, який видав відповідне 

джерело. Разом із тим ці джерела не є джерелами права за своєю сутністю. 

Духовні, історичні та інші цінності у своєму матеріальному чи ідейному 

вигляді не становлять собою право, тобто загальнообов’язкове правило 

поведінки, а визначаються лише як передумови для прийняття певних 

нормативно-правових актів, що й регламентують відповідні суспільні 

правовідносини, зокрема у сфері праці. 

На переконання С. Ю. Кашкіна, джерелами трудового права, що фіксують 
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стандарти у сфері робочого часу, є зовнішні форми інструментів, за допомогою 

яких інститути ЄС здійснюють гармонізацію соціальної сфери, сприяють 

розширенню гарантій соціального захисту громадян ЄС [88, c. 181]. 

Незважаючи на узагальненість такої дефініції, погоджуємося з автором з огляду 

на чіткість наданої ним характеристики сутнісних особливостей джерел права 

ЄС із зазначеного питання. Дійсно, метою джерел права є не створення 

детальної, вичерпної правової бази, що стосується відповідної групи суспільних 

відносин, а впровадження інструментів для створення максимально досяжного 

на певній стадії розвитку суспільних відносин і, водночас, спільного для всіх 

держав-учасниць Співтовариства рівня захисту прав громадян ЄС, який 

досягається через гармонізацію правової бази та сфери правозастосування в 

усіх державах, що входять до Співтовариства. 

Виходячи з позиції, розкритої Т. І. Олексюком, джерела трудового права, 

які регулюють питання робочого часу в межах ЄС, є документами, у яких 

фіксується сукупність правових норм, установлених із метою забезпечення 

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

метою закріплення міри праці [90, c. 316]. Таке тлумачення джерел трудового 

права Європейського Союзу максимально точно характеризує сутність цих 

суспільно-правових явищ. Джерела трудового права ЄС є офіційно прийнятими 

нормативно-правовими актами, документами, які містять у своєму змісті 

встановлені правові норми у сфері праці, що визначають аспекти здійснення 

працівниками на території ЄС трудової діяльності. Джерелами є те, з чого 

безпосередньо виходить право, у тому числі, й трудове. Думки, звичаї, ідеї є по 

суті опосередкованими джерелами права, оскільки вимагають, у першу чергу, 

свого затвердження нормативно-правовими актами. 

На думку А. Татама, до джерел права ЄС, які закріплюють нормативні 

положення Євросоюзу у сфері робочого часу, варто відносити установчі 

договори ЄС, регламенти, директиви, рішення інституцій ЄС, міжнародні 

угоди, укладені компетентними органами ЄС, прецедентне право ЄС, які є 

обов’язковими для всіх країн Співтовариства [91, c. 301]. Висловимо свою 
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згоду з автором в частині наведеного переліку конкретних джерел права 

Співтовариства, якими регулюються питання прав, обов’язків, обмежень, які 

стосуються робочого часу на території ЄС, проте не погодимось із загальним 

описовим підходом до надання визначення відповідної групи джерел права ЄС. 

Таке визначення не здатне дати узагальнене уявлення про всю групу 

перелічених джерел права ЄС, виокремити їхні спільні характерні риси, 

звернути увагу на ключові характеристики групи суспільних відносин, з метою 

регулювання якої вони були прийняті. 

Джерела права ЄС, що фіксують норми у сфері робочого часу, становлять 

собою зовнішнє вираження, законодавче закріплення правових норм, правил і 

стандартів, що регламентують права й обов’язки, повноваження та функції 

учасників трудових правовідносин у галузі визначення норм робочого часу 

працівників, що прийняті вповноваженими на те органами законодавчої влади 

ЄС та є загальнообов’язковими для всіх держав-членів ЄС. При цьому саме 

наявність сформульованої позиції щодо дефініції джерел права ЄС, які 

фіксують правові норми у сфері стандартів стосовно робочого часу, яка вміщує 

в себе всі ключові ознаки цього поняття, дає змогу перейти до дослідження 

загальних класифікацій джерел права ЄС. 

Як зазначає О. М. Москаленко, спрощений поділ джерел права ЄС на 

первинні та вторинні стає дедалі менш ефективним через його неспроможність 

умістити в себе всю різноманітність численних і різнопланових джерел права 

ЄС [92, c. 9]. Поділ джерел права на первинні та вторинні, як зазначається в 

науковій літературі, може бути здійснений за різними критеріями, основним 

серед яких є критерій способу прийняття [93, c. 214]. У будь-якому випадку в 

рамках такого поділу має місце протиставлення установчих договорів і 

міжнародних держав-членів ЄС актам, ухваленим на їх підставі, а також 

судовим прецедентам і загальним принципам права. Таким чином, причиною 

низької актуальності такого поділу є невисокий рівень деталізації особливостей 

джерел права в рамках наведеної класифікації. 

Р. А. Петров, у свою чергу, аналізуючи нормативно-правові акти як 
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джерела права ЄС, уважає за доцільне поділяти їх на: (1) первинне 

законодавство, (2) міжнародні угоди з іншими державами, (3) вторинне 

законодавство [94, c. 30]. Такий спосіб викладення елементів системи 

нормативно-правових актів ЄС демонструє позицію автора стосовно ієрархії 

наведених правових актів і водночас розширює наведену вище класифікацію. 

Відсутність деяких елементів, які є притаманними аналогічним класифікаціям, 

пояснюється тим, що автор обмежує сферу класифікації лише нормативно-

правовими актами.  

Ю. М. Бисага та М. М. Палінчак поділяють джерела права ЄС на 

установчі договори, нормативно-правові акти ЄС, загальні принципи права, 

рішення Суду ЄС, міжнародні договори [83, c. 39]. З огляду на наведене 

вважаємо, що не доречним є виділення загальних принципів як джерел права. 

Основоположні засади або загальні принципи містяться практично в кожному 

нормативно-правовому акті будь-якого рівня (міжнародний документ, 

законодавчий акт національного законодавства тощо), а тому їх виділення як 

окремої групи джерел є не зовсім аргументованим. Окрім того, загальні 

принципи є практично ідентичними в кожній групі нормативно-правових актів. 

Л. М. Ентін під час класифікації джерел права ЄС указує на те, що їх 

доцільно розрізняти таким чином: нормативно-правові акти, загальні принципи 

права, рішення Суду ЄС, міжнародні договори. При цьому автор пропонує 

поглибити класифікацію джерел права ЄС шляхом виділення в межах 

нормативно-правових актів установчих договорів та актів вторинного права, що 

приймаються на їх підставі [95, c. 101]. Такий підхід є більш раціональним за 

той, що запропонований попереднім автором, з огляду на вищий ступінь 

взаємної узгодженості назв груп джерел права. Разом із тим міжнародні 

договори за своєю суттю є нормативно-правовими актами, і хоча їх об’єднання 

з установчими договорами та вторинними правовими актами в одну групу під 

назвою «нормативно-правові акти» є нелогічним з погляду взаємного 

розміщення цих груп джерел права в правовій системі ЄС, однак саме таке 

об’єднання є найбільш правильним з термінологічної позиції. Відповідно до 
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цього доходимо висновку щодо логічного групування джерел права в наведеній 

класифікації не лише формально, а й сутнісно. 

Узагальнюючи позиції науковців щодо класифікації джерел права ЄС, 

варто сказати, що найбільш раціональною була б класифікація за загально-

правовим спрямуванням джерел права ЄС, тобто виділення як окремої групи 

джерел, що регулюють усі найважливіші аспекти суспільних правовідносин 

(наприклад, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод), а 

також інших галузевих джерел регулювання суспільних правовідносин у 

певних сферах життя людей (Конвенція МОП про рівне винагородження 

чоловіків і жінок за працю рівної цінності тощо). Як уже зазначалося вище, 

виділення загальних принципів як джерел видається недоцільним через те, що 

вони містяться практично в кожному нормативно-правовому акті права ЄС і 

самі по собі не несуть право та не містять правових норм, а лише визначають 

загальну спрямованість норм права. Судові рішення ЄС по суті становлять 

собою лише акти рекомендаційного характеру, оскільки в Європейському 

Союзі діє романо-германська правова система, а не система прецедентного 

права, або англосаксонська, у якій фактично основним джерелом права 

виступає судове рішення. 

У свою чергу К. В. Смирнова наполягає на доповненні наведеної раніше 

класифікації джерел права ЄС шляхом виділення окремої групи, так званих 

«нетипових» джерел: рішень, резолюцій, декларацій Ради ЄС, допоміжних 

конвенцій і загальних принципів права [96, c. 17]. Частково підтримаємо 

пропозицію дослідниці, погоджуючись із раціональністю виділення 

неімперативних, а саме декларативних, рекомендаційних джерел права в 

окрему категорію, однак водночас заперечуючи необхідність включення до цієї 

групи загальних принципів права, які є абсолютно самостійною групою джерел 

права, яка, по-перше, не є нетиповою, оскільки існують сталі традиції щодо 

побудови багатьох правових систем на підставі ключових принципів, а по-

друге, не є рекомендаційною, а навпаки, – здатна підкорювати собі й результати 

правотворчих, і результати правотлумачних процесів. 
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Наступним етапом дослідження повинне стати розкриття основних 

наукових підходів щодо класифікації джерел права ЄС, які регулюють питання 

робочого часу, з огляду на специфіку цієї групи правовідносин і джерел, що її 

регулюють. 

Як указує О. М. Дарморіс, джерела трудового права ЄС (серед яких 

джерела права ЄС у галузі робочого часу) необхідно поділяти на акти 

первинного та вторинного права (за способом прийняття), а також на акти 

імперативного й декларативного характеру (за ступенем обов’язковості) [85, 

c. 4]. Такий поділ джерел трудового права ЄС заслуговує на увагу. 

Встановлення первинності та обов’язковості джерел як критеріїв дає змогу 

досить чітко згрупувати всю сукупність досліджуваних джерел. Разом із тим 

автор не розглядає такий критерій, як «інституційність», тобто виділення 

джерел трудового права, які регламентують конкретний інститут – робочий час, 

час відпочинку, оплата праці. 

На думку Д. В. Назарова, серед джерел трудового права ЄС (у тому числі 

джерел, що регулюють питання робочого часу) варто розрізняти джерела, що 

містять загальні вимоги, напрямки політики держав у сфері досліджуваних 

відносин, а також ті, які детально регулюють питання робочого часу [97, c. 9]. 

Така класифікація певною мірою співвідноситься з поділом джерел права на 

первинні та вторинні (передусім через однаковий фактичний склад груп 

первинних і вторинних джерел права ЄС та, відповідно, загальних і спеціальних 

джерел). Водночас варто вказати на те, що критерій класифікації, обраний 

автором, є відмінним від ознаки, обраної дослідниками при поділі джерел права 

на первинні та вторинні. Сам автор такий критерій непрямо визначає, хоча він є 

очевидним і полягає в ступені деталізації правового регулювання відносин із 

застосування робочого часу. 

Як вважає Г. І. Чанишева, джерела права ЄС необхідно поділяти на групи 

залежно від суб’єктів, на яких спрямована їхня дія: (а) працівники, які 

працюють на умовах неповної зайнятості за строковим трудовим договором, 

(б) працівники, які мають дітей, (в) працівники за різними видами економічної 
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діяльності, у якій вони беруть участь (приміром, моряки) тощо [98, c. 12]. 

Підхід до класифікації джерел права залежно від конкретних суб’єктів, на яких 

спрямовується їхня дія, є доцільним у зв’язку з можливістю подальшого 

застосування результатів такого дослідження самими учасниками відповідних 

суспільних відносин. З іншого боку, ця класифікація у вигляді, який був 

запропонований дослідницею, є незавершеною й вимагає розширення за 

результатами комплексного дослідження змісту всіх джерел права, що 

регулюють питання встановлення стандартів робочого часу на рівні 

Європейського Співтовариства. 

У контексті класифікації джерел права, що містять норми у сфері 

робочого часу працівників, Л. М. Ентін пропонує поділяти директиви на 

рамкові (такі, що не підпорядковуються регламентам) та звичайні, що містять 

більш детальну регламентацію, проте підпорядковані регламентам, на підставі 

та на виконання яких вони приймаються [95, c. 105]. З урахуванням цієї 

класифікації варто вказати на те, що саме директиви є джерелами права, які 

становлять переважну більшість у системі джерел правового регулювання 

питань робочого часу на рівні ЄС. Наведена класифікація відіграє важливе 

значення при здійсненні аналізу особливостей правової дії тих чи інших 

директив і їх взаємозв’язку з іншими джерелами права в межах досліджуваного 

інституту. Разом із тим ця класифікація потребує наведення автором 

конкретних прикладів директив, які належать до обох груп, що значно 

спростило б користування результатами здійсненого розмежування. 

Як указує М. Р. Аракелян, джерела права, які є в системі забезпечення 

регулювання питань робочого часу в ЄС, необхідно поділяти на такі, що 

фіксують правила поведінки у сфері індивідуальних і колективних трудових 

відносин, і такі, що закріплюють норми, спрямовані на гармонізацію 

законодавства про працю держав-членів [89, c. 292]. Зазначена класифікація 

спрямована на надання більш детальної характеристики сферам відносин, які 

підпадають під дію джерел права, що регулюють питання робочого часу (а саме 

сфері індивідуальних відносин між працівниками та роботодавцями, а також 
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між колективними утвореннями), для загального регулювання істотних питань, 

що стосуються трудової діяльності працівників, і, водночас, на формулювання 

завдань, які виконуються завдяки зазначеним джерелам права. У зв’язку з 

відмінністю критеріїв, застосованих автором при визначенні видів джерел 

права ЄС, наведена класифікація хоча і не суперечить реальному стану 

регулювання досліджуваних відносин, але залишається внутрішньо 

неузгодженою. 

Уважаємо, що жодна з наведених вище класифікацій не є повною і, 

відповідно, не дає точного, вичерпного уявлення ні про джерела права ЄС, які 

регулюють питання робочого часу, ні про підхід компетентних інституцій 

Співтовариства до регулювання цього правового інституту. Аналіз змісту 

джерел трудового права ЄС у сфері робочого часу дав змогу дійти висновку про 

доцільність здійснення їх класифікації за ступенем узагальненості та 

інтенсивністю зв’язку з досліджуваним правовим інститутом на такі групи: 

(1) джерела права ЄС, спрямовані на регулювання комплексних проблем, які 

зачіпають питання робочого часу працівників; (2) джерела права ЄС, 

спрямовані на безпосереднє регулювання питань робочого часу працівників на 

території ЄС; (3) джерела права ЄС, спрямовані на спеціальне безпосереднє 

регулювання питань робочого часу працівників, зайнятих у визначених сферах 

економічної діяльності на території ЄС. Така класифікація має максимальне 

практичне значення у зв’язку з її здатністю давати комплексне уявлення про 

рівні та напрями правового регулювання питань, що стосуються робочого часу. 

Разом із тим наведена класифікація, як і будь-яка інша, потребує детального 

розкриття її змісту через надання опису характеристик кожної з наведених у 

класифікації груп джерел права ЄС. 

Джерела права ЄС, спрямовані на регулювання комплексних проблем, які 

зачіпають питання робочого часу працівників. Джерела, що входять до цієї 

групи, орієнтовані на здійснення нормативного впливу на аспекти трудових 

відносин, які охоплюють водночас декілька правових інститутів, одним із яких 

є інститут робочого часу. Часто такі джерела не містять прямої вказівки на їх 
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застосування щодо встановлення робочого часу для працівників, хоча в 

літературі визнання їх впливу на питання робочого часу не викликає сумнівів 

[98, c. 52]. Прикладом таких джерел права є Директива Ради ЄС 2000/78/ЄС від 

27 листопада 2000 р., що встановлює загальні рамки рівності оправного 

поводження у сфері зайнятості і професійної діяльності [99], яка поширюється 

не лише на умови доступу до зайнятості, рівних умов оплати праці тощо, але й 

до рівних умов роботи, істотним елементом яких є умови робочого часу, 

встановлені відповідним роботодавцем. Метою цієї Директиви є 

усунення/попередження випадків прямої та опосередкованої дискримінації, яка 

визначається як ситуація, коли нейтральна умова або критерій спричиняють 

застосування до особи певної релігійної приналежності або віросповідання 

певного типу обмежень фізичних можливостей, певного віку або сексуальної 

орієнтації правил/підходів, відмінних від тих, що застосовуються до 

аналогічних осіб, які не характеризуються наведеними вище ознаками (без 

об’єктивних причин, здатних виправдати таку диференціацію). Таким чином, 

положення цієї Директиви хоч і не містять прямих указівок щодо застосування 

її у відносинах установлення меж робочого часу, проте, виходячи із її змісту, є, 

очевидно, спрямованими на усунення дискримінаційних явищ і в цій сфері, що 

свідчить про наявність зв’язку між цією Директивою та системою джерел права 

ЄС, що регулюють питання робочого часу. 

Наступним джерелом права, яке доцільно відносити до аналізованої 

групи, є Директива Ради ЄС 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 р. щодо 

імплементації принципу рівноправності осіб незалежно від расової або етнічної 

приналежності [100], за допомогою положень якої фіксується заборона прямої 

або опосередкованої дискримінації на підставі зазначених у назві Директиви 

ознак. Зафіксований у Директиві принцип рівноправності поширюється на всіх 

осіб як у публічному, так і в приватному секторі (включно з органами 

державної влади), які мають або можуть мати відношення до 

встановлення/погодження нормативів робочого часу на території Євросоюзу. 

Прикладом джерела права ЄС, який відноситься до цієї групи, є 
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Директива Ради ЄС 91/383/ЄЕС від 25 червня 1991 р. про доповнення заходів зі 

сприяння покращенню безпеки та охорони праці робітників з фіксованим 

терміном працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням [101]. 

Положеннями цієї Директиви закріплено ряд правил, спрямованих на 

забезпечення того, щоб працівниками з фіксованим терміном 

працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням надавався той самий 

рівень захисту та гарантій, у тому числі й у сфері робочого часу, що й іншим 

працівникам на відповідному підприємстві або в установі. Варто відзначити, 

що пріоритетною сферою зміцнення гарантій для працівників у цій Директиві 

[102, с. 210] є галузь безпеки та здоров’я на робочому місці. Проте очевидною є 

неможливість заперечення зв’язку між інститутом робочого часу та інститутом 

охорони праці [103, c. 199], оскільки непоодинокими є випадки заподіяння 

шкоди життю й здоров’ю працівників і третіх осіб у зв’язку із внутрішніми 

факторами, такими як стреси, перевтома, фізичне виснаження, які, у тому числі, 

можуть бути викликані порушеннями порядку реалізації стандартів прав 

людини у сфері робочого часу. У будь-якому випадку існування строкових 

трудових відносин, виходячи зі змісту стандартів, не може слугувати 

виправданням для різного ставлення до умов праці, у тому числі до робочого 

часу.  

Джерела права ЄС, спрямовані на загальне безпосереднє регулювання 

питань робочого часу працівників на території ЄС. Основним (і єдиним) 

загальним джерелом права Європейського Союзу, у якому детально 

регулюються питання робочого часу на підприємствах та в установах на 

території Співтовариства, є Директива 2003/88/ЄС Європейського Парламенту і 

Ради від 4 листопада 2003 р. про деякі аспекти організації робочого часу [104]. 

Вона закріплює мінімальні вимоги до безпеки й охорони здоров’я працівників у 

зазначеній сфері. Директива застосовується, передусім, до мінімальних періодів 

щоденного відпочинку, щотижневого відпочинку й щорічної відпустки, до 

перерв і максимальної тривалості щотижневого робочого часу, а також до 

деяких аспектів нічної роботи, позмінної роботи та трудового розпорядку й 
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містить у собі ряд базових дефініцій, що стосуються часової організації 

трудового процесу на території Співтовариства. Таким чином, за допомогою 

цієї Директиви Європейським Парламентом і Радою було закладено основи 

правового регулювання питань робочого часу, а поняття, розкриті в глосарії до 

Директиви, уживаються у таких самих значеннях і в інших джерелах трудового 

права Співтовариства. Зокрема в тексті Директиви фіксуються поняття 

позмінної роботи (яка визначається як будь-який метод організації праці 

позмінно, який може бути безперервним або з перервами і за якого працівники 

послідовно змінюють один одного на тих самих робочих місцях відповідно до 

певного розпорядку, включаючи порядок ротації, що створює для працівників 

необхідність працювати в різний час упродовж певного періоду днів або 

тижнів) та позмінного працівника, трудовий графік якого є частиною позмінної 

роботи, що є класичним прикладом розкриття «парних» понять, застосовуваних 

у Директиві, які виключають можливість виникнення колізій між 

взаємопов’язаними правовими категоріями. Крім того, у Директиві надається 

визначення поняттю робочого часу загалом як будь-якого періоду, під час якого 

працівник працює, знаходячись у розпорядженні роботодавця, та виконує свою 

діяльність або обов’язки відповідно до національного законодавства та/або 

практики, а період відпочинку, відповідно до Директиви, охоплює весь часовий 

період, який не задовольняє критеріям робочого часу. У законодавстві України 

поняття робочого часу визначається в інший спосіб: загальна дефініція 

робочого часу відсутня, а визначення, наявне в галузевому законодавстві, 

демонструє відмінний від європейського підхід до правового регулювання 

питань робочого часу, адже в ньому це поняття розкривається як встановлений 

законодавством або домовленістю сторін період, протягом якого працівник, 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, повинен виконувати 

свої трудові обов’язки [105].  

Таким чином, у дефініції зроблено акцент саме на формально 

визначеному, а не на фактично відпрацьованому робочому часові, що означає 

можливість настання як позитивних, так і негативних наслідків залежно від 
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кожної конкретної правової ситуації, а також підкреслює необхідність 

здійснення ретельного аналізу змісту та взаємозв’язків між нормами права ЄС 

перед їх імплементацією в правову систему України. 

Крім того, Директива містить у собі визначення поняття нічного часу й 

взаємопов’язаної з ним категорії нічних працівників. Нічний час визначається 

як будь-який період тривалістю не менше семи годин, визначений у 

національному законодавстві, який повинен включати в будь-якому випадку 

проміжок часу між 24 та 5 годинами, а нічний працівник – як будь-який 

працівник, який під час нічного часу при звичайному режимі виконує 

щонайменше 3 год. свого щоденного робочого часу, або будь-який працівник, 

який може під час нічного часу виконати певну частину свого щорічного 

робочого часу. Наведена норма є прикладом стандарту ЄС у сфері робочого 

часу, адже містить у собі чітко зафіксовані показники, які даватимуть змогу в 

кожному конкретному випадку кваліфікувати відповідних працівників як таких, 

які виконують нічну роботу, а отже, мають право до застосування щодо них 

специфічних правил, надання їм окремих гарантій.  

Крім того, варто звернути увагу на застосований у Директиві 

імперативно-диспозитивний метод правового регулювання робочого часу [106, 

c. 104], покликаний у певних межах стандартизувати законодавство держав-

учасниць ЄС: державам-учасницям надається право самостійно встановлювати 

конкретні часові періоди, які є нічним часом з урахуванням мінімальної 

тривалості таких періодів й обов’язкових годин, які повинні бути включені до 

них.  

Джерела права ЄС, спрямовані на спеціальне безпосереднє регулювання 

питань робочого часу працівників, зайнятих у визначених сферах економічної 

діяльності на території Євросоюзу. Вони є підгрупою джерел права ЄС, що 

регулюють питання робочого часу й мають спільні риси з кожною зі згаданих 

раніше груп: як і джерела з першої групи, вони охоплюють не лише питання 

робочого часу, а як і джерела другої групи, вони містять чіткі норми стосовно 

робочого часу працівників. Ключовою особливістю цієї групи джерел 
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трудового права ЄС є їхня спрямованість на регулювання вузьких сфер 

трудової діяльності, їх спеціалізованість. 

Першим прикладом таких джерел може послугувати Директива Ради ЄС 

83/477/ЄЕС від 19 вересня 1983 р. про захист працівників від ризиків, 

пов’язаних із впливом азбесту на роботі [107], метою якої є максимальне 

зменшення або усунення всіх ризиків для здоров’я, зниження впливу азбесту 

шляхом припинення розвитку хвороб, пов’язаних із ним через упровадження в 

Директиві мінімальних вимог на підставі здобутого досвіду й розвитку 

технологій у цій сфері. Конкретна норма, що стосується питань робочого часу, 

закріплена в ст. 8 Директиви, де вказується на обов’язок роботодавців 

забезпечити, щоб жоден працівник не піддавався концентрації азбесту в повітрі, 

що перевищує 0,1 волокон на см³ як середньозважену в часі величину впродовж 

восьмигодинного періоду. Наведена норма дає підстави для висновку про 

необхідність її тлумачення не як такої, що встановлює восьмигодинний 

робочий день, а як такої, що акцентує на необхідності забезпечення 

пропорційності тривалості робочого часу й концентрації волокон азбесту в 

повітрі приміщення, у якому працівником виконується його трудова функція. 

Отже, у разі, якщо концентрація азбесту в повітрі буде нижчою, допустимою є 

більша тривалість робочого дня, а в протилежному випадку – його тривалість 

повинна бути зменшеною. Таким чином, урегульоване на нормативному рівні 

питання захисту життя та здоров’я працівників мало своїм наслідком 

запровадження норм, що мають вплив на питання робочого часу залежно від 

конкретних умов того чи іншого підприємства. 

Директива Комісії ЄС 91/322/ЄЕС від 29 травня 1991 р. про встановлення 

індикативного обмеження гранично допустимих концентрацій шляхом 

виконання Директиви Ради 80/1107/ЄЕС про захист працівників від ризику 

впливу хімічних, фізичних та біологічних речовин на роботі [108], у свою 

чергу, фіксує індикативне обмеження гранично допустимих концентрацій 

професійного опромінення, де встановлено норми концентрацій оцтової та 

пікринової кислоти, дигідроксиду кальцію, гідриду літію, розраховані відносно 
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базового періоду тривалістю 8 робочих год. У цій Директиві, як і в попередній, 

за допомогою встановлення величин допустимих кількостей шкідливих 

речовин закріплений механізм, який залежно від умов і потреб виробництва 

створюватиме обов’язок роботодавців коригувати норми робочого часу у 

визначених законодавством межах із метою недопущення настання негативних 

наслідків для стану здоров’я працівників відповідного підприємства. 

Іншим зразком спеціалізованого регулювання питань робочого часу є 

Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/44/ЄС від 25 червня 2002 р. 

про мінімальні вимоги безпеки і захисту здоров’я під час впливу на працівників 

небезпечних фізичних факторів (вібрація) [109], якою встановлюється, що у 

випадках зниження впливу механічної вібрації на працівника нижче 

припустимого робочого значення, наведеного в Директиві, який разом із тим 

час від часу різко змінюється й іноді може перевищити граничне значення, 

держави-члени можуть допустити відхилення від вимог Директиви, проте 

усереднена за 40 год. величина впливу вібрації повинна в цьому випадку 

відповідати меншому рівню ризику, ніж у разі граничного рівня впливу 

вібрації. Таким чином, відповідно до наведеної норми, співвідношення 

показників робочого часу та рівня механічної вібрації в їх взаємозв’язку з 

найнижчим і найвищим припустимим значенням повинне ставати підставою 

для зміни тривалості робочого часу в разі неможливості здійснення впливу на 

величину інших факторів, використовуваних при підрахунках. 

Отже, у ході аналізу було встановлено, що оптимальне визначення 

джерел права ЄС, які фіксують норми у сфері робочого часу, варто 

формулювати, ґрунтуючись на притаманності їм функції форми об’єктивації 

(зовнішнього вираження, закріплення) відповідної системи стандартів (прав, 

обов’язків, повноважень суб’єктів трудових правовідносин: працівників, 

роботодавців і їх об’єднань), які є продуктами нормопроектної та нормотворчої 

роботи компетентних інституцій ЄС, спрямованої на подальше впровадження 

відповідних стандартів на територіях держав-учасниць Співтовариства з метою 

зміцнення системи гарантій прав людини й громадянина у сфері трудових 
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відносин в цілому та робочого часу зокрема. 

Наявні в сучасній правовій доктрині класифікації джерел права, що 

закріплюють стандарти у сфері робочого часу, не відображають повного 

спектру посутніх особливостей зазначеної групи джерел права Європейського 

Союзу, незважаючи на те, що за основу таких класифікацій узято ряд істотних 

ознак, таких як: первинний/вторинний характер джерела права, ступінь 

деталізації правового регулювання відносин із застосування робочого часу, 

суб’єкти, на яких спрямована дія таких джерел, тощо. Найбільшу практичну 

користь у контексті процесу імплементації стандартів права ЄС в українську 

правову систему здатна принести класифікація джерел права у сфері робочого 

часу, сформована за ознакою ступеня узагальненості й інтенсивністю зв’язку з 

досліджуваним правовим інститутом. За допомогою виділення цієї ознаки 

можливим є виокремлення, по-перше, групи джерел, спрямованих на 

здійснення нормативного впливу на аспекти трудових відносин, які пронизують 

собою водночас декілька правових інститутів (одним із яких є інститут 

робочого часу), не містячи, як правило, у собі прямої вказівки на їх 

застосування щодо встановлення робочого часу для працівників; по-друге, як 

джерел права ЄС, спрямованих на загальне безпосереднє регулювання питань 

робочого часу на території ЄС, так і джерел, метою яких є спеціальне 

регулювання питань робочого часу працівників, зайнятих у визначених сферах 

економічної діяльності на території ЄС.  

Саме такий підхід до поділу джерел, що регулюють досліджуваний 

інститут трудового права, може стати ефективною основою початкового етапу 

здійснення заходів, спрямованих на розробку плану імплементації стандартів 

ЄС у галузі робочого часу в правову систему України. 

 

2.2 Поняття та значення імплементації європейських норм права про 

робочий час у трудове право України 

 

Реальне та стійке перетворення моделі будь-яких правових відносин за 
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умови наявності сторони, яка користується рядом переваг у силу 

недосконалості чинного правового регулювання тих чи інших галузей 

суспільного життя, є складним і тривалим процесом. Не становлять винятку з 

цього правила й відносини у сфері робочого часу. Незважаючи на те, що 

імплементація європейських стандартів у сфері трудового права загалом і 

робочого часу зокрема є лише елементом початкового етапу перетворення та 

вдосконалення комплексних груп правовідносин, заперечення значущості цього 

процесу для досягнення кінцевого результату є неприпустимим. Це пов’язано з 

тим, що саме повноцінна імплементація стандартів рівня, вищого за наявний, 

поєднана з ефективними моделями сприяння та контролю за застосуванням 

нововведень, є оптимальним і, водночас, єдино можливим механізмом 

реформування правових відносин у соціальній правовій державі. 

Розробка якісної стратегії імплементації європейських норм права про 

робочий час у правову систему України неможлива без усвідомлення змісту 

цього поняття в цілісності, що давало б уявлення про всі характерні риси 

зазначеного процесу з огляду на його сутність, форму реалізації, компетентного 

суб’єкта, комплекс заходів, охоплюваних процесом, його передумови та 

підстави, а також проміжні цілі та кінцеву мету. Адже лише правильне 

розуміння сутнісних ознак процесу є запорукою його правильного планування 

та належної практичної реалізації. 

Вибір конкретних шляхів імплементації стандартів Європейського Союзу 

у сфері робочого часу, методів контролю й оцінки ефективності процесу 

імплементації потребує максимально чіткого розуміння значення та ролі 

імплементації зазначених стандартів для правової системи України, яке дало б 

змогу сформувати адекватне уявлення про досяжні в нинішніх умовах 

результати залучення іноземних правових норм до механізму регулювання 

національних правових відносин. Сказане обґрунтовує необхідність 

формулювання переліку правових наслідків імплементації стандартів 

Європейського Союзу з урахуванням специфіки інституту робочого часу та 

особливостей правової системи України. 



 96 

З огляду на стан наукових досліджень у галузі розробки основних 

дефініцій і формулювання уявлень про значення процесу імплементації в 

національне законодавство стандартів Європейського Союзу, що регулює 

питання робочого часу, очевидною є необхідність подальшого вивчення 

зазначених категорій із метою їх практичного застосування в ході розробки 

стратегії впровадження заходів, спрямованих на реалізацію плану 

реформування законодавства та право реалізаційної практики України в 

досліджуваній галузі для досягнення ними рівня, відповідного європейським 

стандартам. 

Найбільш раціональним початком вивчення проблем поняття й значення 

імплементації європейських норм права про робочий час у трудове право 

України є аналіз нормативних і доктринальних визначень поняття 

«імплементація законодавства», який уможливив би закладення основи для 

подальшого розкриття досліджуваного питання. 

На сьогодні в законодавстві України не закріплено універсального 

поняття імплементації норм права. Натомість визначення імплементації 

зафіксоване та розкрите в галузевих підзаконних правових актах, де воно 

тлумачиться як процес транспонування актів законодавства Європейського 

Союзу, включаючи створення порядку та процедур їх запровадження 

(імплементація у вузькому сенсі); цей процес також включає тлумачення, 

практику застосування, забезпечення дотримання та виконання норм права, які 

відповідають європейському праву, органами державної влади (імплементація в 

широкому сенсі) [110]. Виходячи з наведеного визначення, імплементація 

законодавства, яка має на меті досягнення максимально відчутних для 

учасників правовідносин і сприятливих правових наслідків, повинна 

здійснюватися саме з огляду на її тлумачення в широкому значенні, а відтак у 

подальшому в рамках цього дослідження цей процес розглядатиметься з позиції 

розширеного розуміння імплементації. 

Як указує Ю. К. Айвазян, у теорії права значного поширення набуло 

визначення імплементації норм міжнародного права в національне 



 97 

законодавство як втілення норм міжнародного права в законодавство 

відповідної держави, а також у практичну діяльність суб’єктів у національному 

праві [111, c. 41]. Наведена дефініція дає уявлення лише про об’єкти, які 

зазнають змін у результаті імплементаційних законодавчих процесів (автор 

окремо наголошує на охопленні зазначеним поняттям законотворчого та 

правозастосовного рівнів). Разом із тим із запропонованого автором визначення 

неможливо дійти висновку про практичні форми «втілення норм міжнародного 

права в законодавство держави», оскільки згаданий науковець у визначенні не 

розкриває ні орієнтовний зміст форм здійснення імплементаційної роботи, ні 

мети, на досягнення якої спрямований відповідний процес. Крім того, автор не 

розкриває ні проміжних цілей, ні кінцевого бачення результатів запозичення 

норм іноземних правових систем у національне законодавство відповідної 

держави. У зв’язку з цим окреслене вище визначення потребує розширення 

через конкретизацію деяких істотних аспектів такого правового явища, як 

імплементація законодавства. 

На переконання Н. О. Невмержицької, процес імплементації певних 

принципів і норм у законодавство суверенних держав є засобом 

безпосереднього сприйняття інтеграційних процесів на внутрішньодержавному 

рівні, запровадження уніфікованих норм у національне право [112, c. 60]. 

Прийоми, застосовані автором при формулюванні визначення імплементації, 

дають змогу стверджувати, що дослідниця тлумачить цей процес не лише з 

погляду перетворення законодавства окремої держави, а й у контексті 

міжнародних уніфікаційних процесів, які охоплюють цілі групи держав. Таким 

чином, на думку автора, запровадження іноземних норм у національне 

законодавство є відображенням правових глобалізаційних процесів. 

Погоджуючись з автором, додатково вкажемо, що імплементовані в 

національне законодавство норми не завжди є уніфікованими, адже наявність 

чи відсутність цієї ознаки норм залежить від джерела запозичення зазначених 

норм, а отже, є змінною. 

У свою чергу І. І. Лукашук, тлумачить імплементацію законодавства як 
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цілеспрямовану діяльність суб’єкта, покликану забезпечити здійснення норм 

міжнародного права [113, c. 42]. Істотним недоліком цього визначення є 

наявність указівки на суб’єкта без подальшого (навіть короткого) розкриття 

кола утворень, уповноважених на здійснення такого виду діяльності, адже, як 

випливає з визначення, таким суб’єктом може бути будь-яка особа. Крім того, 

визначення мети імплементації, запропоноване в дефініції, є занадто широким. 

Так, виконання положень міжнародних договорів за участю держави в особі її 

уповноважених органів, згідно з якими (положеннями) державою було взято на 

себе зобов’язання щодо імплементації відповідних іноземних правових норм, за 

своєю суттю є виконанням норм міжнародного права, проте термінологія, 

ужита автором, за змістом охоплює значно ширше коло правовідносин, адже 

норми міжнародного права в цілому можуть бути не пов’язаними з 

досліджуваною державою, через що це визначення потребує 

переформулювання. 

На переконання С. В. Грищака, імплементація полягає у створенні 

державою організаційно-правового механізму реалізації норм міжнародних 

договорів. Також автор наголошує на тотожності понять «трансформація» й 

«імплементація законодавства» [114, c. 274]. Аналіз цього визначення дає 

підстави стверджувати, що в цій дефініції є деякі недоліки, аналогічні тим, що 

були вказані при дослідженні дефініції І. І. Лукашука: реалізація норм 

міжнародних договорів, по-перше, є надто широким формулюванням мети 

імплементації, а по-друге, є проміжною ціллю діяльності щодо запровадження в 

національне законодавство іноземних правових норм. Окремо варто наголосити 

на наявності в аналізованому визначенні вказівки на суб’єкта імплементаційної 

діяльності держави, з чим є підстави погодитися на цьому етапі дослідження. 

Щоправда, окремо необхідно вказати на некоректність стверджуваної автором 

тотожності понять трансформації та імплементації законодавства. 

Прирівнювання змісту цих дефініцій характеризується істотною логічною 

неузгодженістю, адже, незважаючи на можливу подібність наслідків цих 

процесів, трансформації зазнає національне законодавство, а імплементації – 
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іноземне (з подальшим унесенням змін до національного законодавства). У 

зв’язку з цим згадані поняття не є взаємозамінними й повинні 

використовуватися з урахуванням специфіки кожного з них. 

При цьому Ю. К. Айвазян пропонує тлумачити імплементацію 

міжнародних (у тому числі – європейських трудових норм) як діяльність 

держави, форми й методи якої визначаються самостійно і яка спрямована на 

практичну реалізацію міжнародних правових норм [111, c. 41]. Форми та 

методи імплементації обираються державами самостійно не в усіх випадках: 

інколи деякі аспекти форм і методів, порядку імплементації визначаються в 

текстах міжнародних угод за спільною згодою всіма їх учасниками, як це мало 

місце, наприклад, у тексті Угоди про асоціацію між Україною, з однієї боку, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх 

державами-членами, з іншого, де в одному з положень, що стосуються порядку 

імплементації законодавства, указується, що «під час імплементації перевага 

віддається прийняттю законодавства або інших актів, що узгоджуються з 

Договором про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року або 

ґрунтуються на законодавстві, що застосовують до цього сектору Сторони ЄС» 

[115], у зв’язку з чим порядок імплементації законодавства зі боку України 

доповнився етапом аналізу відповідності імплементованих положень Договору 

про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року пов’язаному з ним 

законодавству. 

Відповідно до визначення, запропонованого Т. М. Кириченком, під 

міжнародним механізмом імплементації трудового права варто розуміти 

сукупність нормативних та інституційних (організаційно-правових) засобів, які 

використовуються як індивідуально державою, так і кількома державами 

спільно, які становлять собою сукупність засобів реалізації міжнародно-

правових норм, що створюються зусиллями держав і включають сукупність 

правових, інституційних засобів, що використовують суб’єкти міжнародного 

права на міжнародному та національному рівнях із метою реалізації норм 

міжнародного права для всебічної, своєчасної, повної реалізації прийнятих 
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зобов’язань згідно з міжнародним правом [116, c. 152]. Таким чином, автором 

визначено такі ознаки механізму імплементації: (а) можливість здійснення 

імплементації як однією державою самостійно, так і групою держав у рамках 

спільних уніфікаційних проектів, (б) визначення сутності імплементації як 

комплексу нормативно-правових засобів, що впроваджуються через 

організаційно-правовий механізм, (в) спрямованість імплементації на 

запровадження в національній правовій системі норм і правил, спеціально 

розроблених державами для цієї мети. Крім того, автором кінцевою метою 

імплементації було визначено всебічну, повну й своєчасну реалізацію 

державою своїх міжнародно-правових зобов’язань, яка повинна тлумачитися 

лише як проміжна мета цього процесу. 

У свою чергу А. С. Гавердовський пропонує розуміти під імплементацією 

норм міжнародного (у тому числі – трудового) права сукупність 

цілеспрямованих організаційно-правових та інституційних заходів, що 

здійснюються державами індивідуально, колективно або в рамках міжнародних 

організацій, що спрямовані на реалізацію прийнятих на себе міжнародно-

правових зобов’язань [117, c. 62]. Варто вказати, передусім, на допущену в 

тексті визначення підміну основної мети імплементації проміжною метою – 

реалізацією міжнародно-правових зобов’язань держави. Окремо необхідно 

зазначити про недоцільність уживання формулювання «організаційно-правових 

та інституційних заходів», оскільки за своїм змістом у науковій літературі вони 

сприймаються та вживаються як синонімічні. Це зумовлює потребу в заміні 

одного з цих понять категорією «нормативно-правових» (або аналогічним 

поняттям). 

Визначення, сформульоване М. О. Куц, описує імплементацію як «процес 

упровадження норм міжнародного права в національну правову систему, 

шляхом їх відтворення внутрішнім законодавством, за допомогою проведення 

органами державної влади широкого комплексу заходів організаційного 

характеру, направлених на безпосередню реалізацію міжнародно-правових 

норм» [118, c. 137]. Наведене визначення є одним із небагатьох, де було 
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розкрито форму здійснення імплементації міжнародно-правових норм у 

національне законодавство: відтворення норм у внутрішньому законодавстві 

(на відміну від визначень, де йдеться про виконання міжнародних норм у 

рамках національного правопорядку чи визнання обов’язковості міжнародних 

норм тощо). Крім того, автор указує й на організаційно-правові заходи, 

спрямовані на забезпечення якісної імплементації правових норм, що свідчить 

про застосування широкого підходу до тлумачення цього поняття. 

Імплементацію норм ЄС у галузі трудового права в законодавство 

України доцільно визначати як комплекс нормативно-правових та 

організаційно-правових заходів, що реалізовуються за допомогою визнання 

обов’язковості та перенесення державою в особі її компетентних органів 

(передусім законодавчих та інших) у національне законодавство із зарубіжного 

правових норм з повним або частковим збереженням їх форми та змісту, що 

супроводжується їх належним тлумаченням, контролем за виконанням і 

забезпеченням їх повного дотримання всіма суб’єктами правовідносин, 

спрямованих, по-перше, на настання правових наслідків для учасників 

трудових правовідносин, аналогічних тим, що настають при застосуванні 

імплементованих іноземних норм/стандартів і, по-друге, на підвищення рівня 

гарантування прав людини й громадянина при реалізації особами свого права 

на працю, що здійснюється державою на виконання своїх міжнародних 

зобов’язань або за власною ініціативою. 

Наявність базового визначення поняття імплементації норм трудового 

права в законодавство України дає підстави для продовження дослідження 

процесу імплементації з урахуванням специфіки правового інституту робочого 

часу, на реформування якого він спрямований. 

Як указує Д. М. Величко, поняття «імплементація трудового 

законодавства» (у тому числі законодавства про робочий час) варто визначати, 

виходячи з двох основних аспектів: сутності імплементації трудового 

законодавства як форми правової інтеграції, а також його значення, що полягає 

в забезпеченні виконання взятих на себе державою міжнародних зобов’язань 
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[119, c. 14]. Доцільно окремо прокоментувати кожен аспект, виділений автором. 

Притаманність імплементації трудового законодавства у сфері стандартів 

робочого часу ознак правової інтеграції не викликає сумнівів, адже 

імплементація трудового законодавства не є винятком із правила про 

необхідність паралельного перетворення всіх інститутів та субінститутів галузі, 

налагодження максимально ефективних правових зв’язків між ними, а також 

здійснення якісного контролю за виправленням помилок, що виникають у 

правореалізаційній діяльності при застосуванні норм оновлених правових 

інститутів. Саме такий комплекс дій дасть змогу забезпечити ефективність 

інтеграції національної правової системи з правовою системою ЄС. Другим 

аспектом, на який указує автор, є притаманність досліджуваному процесові 

значення, яке виражається у виконанні державою взятих на себе міжнародних 

зобов’язань. Оскільки ця ознака застосовувалася й у раніше прокоментованих 

визначеннях науковців, її формулювання є недосконалим і може бути 

покращене шляхом конкретизації змісту кінцевої мети імплементації 

законодавства ЄС у сфері робочого часу, а визначення в цілому – шляхом 

включення до його змісту короткої вказівки на форми імплементації 

законодавства. 

Виходячи з дефініції, запропонованої М. М. Грековою, під поняттям 

«імплементація європейських норм права про робочий час» варто розуміти 

нормативно закріплений процес взаємодії його складових елементів: по-перше, 

системи національних нормативно-правових актів, яка встановлює основні 

засади здійснення національної імплементації міжнародних трудових 

стандартів; по-друге, системи державних органів, уповноважених 

імплементувати міжнародно-правові норми з метою своєчасної, всебічної й 

повної реалізації прийнятих державою міжнародних зобов’язань у сфері 

трудових відносин [120, c. 10]. Отже, на думку автора, процес імплементації 

законодавства ЄС про робочий час є явищем, що складається з трьох основних 

елементів: (1) нормативно-правовий (автор концентрує свою увагу лише на 

процедурному правовому елементі, тобто такому, що стосується порядку 



 103 

здійснення адаптації, у свою чергу ми пропонуємо доповнити нормативно-

правовий елемент ще й матеріально-правовою складовою, тобто, власне, 

нормами й стандартами у сфері робочого часу, що підлягають імплементації); 

2) організаційно-правовий (система компетентних державних органів, що в 

установленому законодавством порядку здійснюють діяльність з імплементації 

європейських правових стандартів відповідно до загальновизнаних принципів 

права); (3) ідеологічний (повна та всебічна реалізація міжнародно-правових 

зобов’язань держави: тут варто було б уточнити мету взяття державою на себе 

міжнародних зобов’язань як упровадження ефективних методів правового 

регулювання відносин для підвищення рівня гарантування прав людини). 

У свою чергу П. Д. Пилипенко та І. Я. Якушев пропонують визначати 

імплементацію європейських норм права, до яких, безсумнівно, треба відносити 

й норми, що регулюють питання робочого часу, як опосередковану волею 

держави, яка одночасно є й учасником міжнародно-правових відносин, і 

територіальним сувереном, вплив міжнародного права на національне право 

[121, c. 85]. Незважаючи на узагальненість такого визначення, погодимося з 

науковцями з таких міркувань. Дослідникам у дефініції вдалося підкреслити 

наявність виразних глобалізаційних тенденцій у розвитку сучасних правових 

системах окремих держав. Зрозуміло, що цей процес є неможливим без волі 

держави в особі її компетентних органів, висловленої самостійно, шляхом 

вибору іноземної правової системи, досвідом якої держава-реципієнт правових 

норм прагне скористатися, або шляхом взяття на себе відповідних міжнародно-

правових зобов’язань. Таким чином, у процесі виконання повністю автономної 

або зумовленої міжнародними зобов’язаннями волі відбувається проникнення 

міжнародного права в галузі робочого часу в правову систему України. 

При цьому Н. Л. Лютов визначає імплементацію міжнародних норм у 

сфері трудового права як спосіб взаємодії норм, що утворюють інститути 

національного трудового права (серед яких – інститут робочого часу) з 

аналогічними інститутами міжнародного трудового права [122, c. 153]. 

Автором у визначенні розкрито сутність процесу, покладеного в основу 
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імплементації, зумовленої рівномірно зростаючими потребами захисту прав 

громадян і нерівномірним забезпеченням таких прав на рівні законодавства та 

правозастосовної практики. Крім того, цей процес спричинений ще й фактором 

спорідненості правової системи України та правових систем європейських 

держав зокрема й Співтовариства в цілому, що значно спрощує процедуру 

залучення іноземних норм для регулювання національних правових інститутів. 

Виходячи із загального визначення імплементації норм права 

Співтовариства в галузі трудового права в законодавство України, процес 

імплементації норм права в галузі робочого часу доцільно визначати як 

комплекс нормативно-правових та організаційно-правових заходів, що 

реалізуються за допомогою визнання обов’язковості та перенесення державою 

в особі її компетентних органів (передусім законодавчого та інших) в 

національне законодавство із зарубіжного правових норм, які регулюють 

питання робочого часу, з повним або частковим збереженням форми та змісту, 

що супроводжується їх належним тлумаченням, контролем за виконанням і 

забезпеченням повного дотримання всіма суб’єктами правовідносин, 

спрямованим, по-перше, на настання правових наслідків для учасників 

трудових правовідносин, аналогічних тим, що настають при застосуванні 

імплементованих іноземних норм/стандартів робочого часу, і, по-друге, на 

підвищення рівня гарантування прав людини й громадянина при реалізації 

особами свого права на працю шляхом установлення адекватних пропорцій між 

робочим часом і часом відпочинку залежно від потреб працівників, 

розрахованих з огляду на особливості виконуваної ними трудової функції, 

характеристик і шкідливості виробництва, віку, особливостей стану здоров’я 

тощо, що здійснюється державою на виконання своїх міжнародних зобов’язань 

або за власною ініціативою. 

З’ясування значення імплементації стандартів ЄС у сфері робочого часу в 

трудове законодавство України необхідно розпочинати з дослідження 

загального ефекту, який здатен спричиняти імплементаційні процеси в 

законодавстві України. Так, виходячи з позиції, висловленої Л. В. Бицюрою, 
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імплементація норм права як правова форма гармонізації за своїм значенням є 

наближеною до систематизації, уніфікації, інкорпорації та не правових форм 

гармонізації законодавства [123, c. 189]. Доцільно погодитися з автором, 

обґрунтовуючи це тим, що всі перелічені поняття вживаються для позначення 

різнопланових методів удосконалення національного законодавства. І якщо 

навіть проміжні цілі таких процесів можуть відрізнятися, то в кінцевому 

результаті всі ці процеси об’єднуються єдиною метою – удосконалення 

правового регулювання відповідної групи правовідносин із метою настання 

позитивних правових наслідків для всіх (або більшості) учасників таких 

відносин.  

Як стверджує Л. Л. Грицаєнко, у контексті євроінтеграційних процесів 

гармонізація національного законодавства (за допомогою імплементації 

правових норм ЄС) є тим засобом правової інтеграції, за допомогою якого 

держави-учасниці Співтовариства узгоджують між собою нормативно-правову 

базу стосовно тих чи інших питань, а держави-кандидати на членство в ЄС 

наближаються до повного виконання вимог до вступу в ЄС [124, c. 26]. 

Ураховуючи думку науковця, усе ж варто зауважити, що наявність у правовій 

системі Співтовариства ряду директив, регламентів, рекомендацій із 

зафіксованими в них стандартами не означає доведеність факту повного та 

беззаперечного включення й реалізації всіх наявних у них положень у 

національні законодавства всіх без винятку держав-учасниць ЄС. А отже, 

значення імплементації європейських норм у правову систему України (у тому 

числі в галузі трудового права) є процесом, який дасть Україні змогу набути 

досвіду якісної імплементації нових, узгоджених із потребами та здобутками 

європейської спільноти норм у національне законодавство, як це продовжують 

робити держави – чинні члени ЄС. Безумовно, процес імплементації буде не 

ідентичним тому, який відбувається всередині країн-члени ЄС, адже, як 

справедливо зазначає М. І. Логвиненко, при імплементації міжнародних норм 

потрібно враховувати характер національної правової системи, стан економіки, 

рівень культури, історичні особливості і традиції, унаслідок чого розкривається 
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ефективність міжнародних норм та їх сприятливий вплив на відносини (у тому 

числі, трудові) в державі [125, с. 43]. Повністю погодимося з дослідниками й 

вкажемо на те, що наведена позиція цілком характеризує процеси, що 

відбуваються в рамках Співтовариства: у зв’язку з об’єднанням у рамках 

одного квазідержавного утворення значної кількості держав, правова система 

кожної з яких характеризується низкою особливостей, зумовлених 

історичними, соціальними, економічними й культурними рисами тієї чи іншої 

правової системи, процеси внутрішньої імплементації положень законодавства 

ЄС відбуваються з різною якістю та швидкістю. 

На думку О. Я. Івасечко, значення імплементації законодавства ЄС 

полягає в активній координації міжнародної та національної політики, 

побудованій на врахуванні інтересів різних соціальних груп [126, c. 109]. Такий 

підхід є цілком раціональним, оскільки враховує відразу декілька векторів 

удосконалення правового регулювання відповідних правовідносин: 

координація дій у рамках європейської спільноти, спрямована на досягнення 

рівномірно високого рівня гарантування прав людини та громадянина, а також 

урахування інтересів усіх громадян для забезпечення максимально 

комфортного процесу реалізації своїх конституційних прав безвідносно до 

соціальної групи, до якої вони належать. 

Як указує Ф. В. Барановський, адаптація законодавства України до 

законодавства ЄС через імплементацію європейських стандартів є першим 

кроком на шляху реформування правової системи України, початковим етапом 

інтеграції України до права ЄС [127]. Реформування правової системи повинне 

супроводжуватися не лише перетвореннями правової бази, а й удосконаленням 

правореалізаційної практики. Разом із тим імплементація законодавства ЄС у 

рамках процедури вступу до Співтовариства матиме місце не лише на 

початкових етапах, як зазначає автор, а й на всіх наступних, навіть після 

офіційного вступу України до ЄС, оскільки інституції Європейського Союзу 

ведуть безперервну роботу з удосконалення законодавства та підвищення 

стандартів у всіх сферах правового регулювання, що супроводжується 



 107 

інтенсивним оновленням законодавства.  

Як зазначає В. І. Муравйов, гармонізація законодавства України з правом 

європейських інтеграційних організацій надає можливості для імплементації та 

подальшої дії норм Співтовариства в правопорядку України [128, c. 50]. Це 

визначення є одним із небагатьох, у яких не було допущено підміни основної 

мети імплементації європейського законодавства в правову систему України 

проміжними цілями. Учений максимально наблизився до точного визначення 

мети імплементації законодавства, адже належним чином забезпечена дія 

європейських норм в умовах українського правопорядку матиме своїм бажаним 

наслідком забезпечення рівня захищеності прав учасників правовідносин в 

Україні, ідентичного європейському рівню гарантування прав. 

На думку С. Ю. Кашкіна, значення імплементації законодавства ЄС у 

національне законодавство полягатиме в укріпленні демократії, принципів 

правової держави, інтеграції держави, яка імплементує законодавство до 

загальноєвропейського економічного і соціального простору, співробітництва в 

інтересах укріплення стабільності й безпеки в Європі та за її межами, 

співробітництва щодо спільних проблем європейського континенту [88, c. 259]. 

Наявність подібної за змістом і формою правової бази, створеної для 

регулювання тих чи інших правових відносин, дійсно здатна спростити процес 

спільного пошуку інструментів вирішення наявних правових проблем, що у 

свою чергу є невід’ємним елементом повноцінної інтеграції України в 

Європейське співтовариство. Крім того, укорінення правових принципів, 

наведених автором, дасть можливість зберегти певною мірою уніфікований 

підхід до правового регулювання тих чи інших питань навіть за умови 

наявності відмінностей в окремих аспектах регулювання правовідносин, адже 

для цього є єдина ідеологічна основа правової регламентації. 

Щодо імплементації європейських норм права в трудове право України з 

урахуваннями специфіки інституту робочого часу науковці зробили низку 

висновків, які будуть детально проаналізовані нижче. 

У свою чергу О. В. Гаврилюк відстоює позицію, яка полягає в 
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ствердженні значення імплементації стандартів ЄС про робочий час як 

важливого фактору істотного підвищення рівня життя населення, формування 

соціальної структури відповідно до європейських стандартів [129, c. 355]. 

Дійсно, повноцінна імплементація норм європейського права в правову систему 

ЄС здатна стати одним із чинників перебудови національної трудової та 

соціальної політики. Проте розглядати імплементацію законодавства 

Співтовариства у сфері робочого часу до правової системи України як 

абсолютно самостійний захід, що спричинить підвищення рівня життя 

населення, немає підстав, адже недосконалість правового регулювання інших 

інститутів трудового права, таких як, наприклад, охорона праці та оплата праці, 

здатна якщо не повністю, то значною мірою спотворити позитивні результати 

роботи з імплементації, які стосуються інституту робочого часу. Це свідчить 

про необхідність планування та здійснення комплексних заходів з 

удосконалення трудового законодавства України. 

Як указує К. В. Мельник, імплементаційні заходи у сфері стандартів 

трудового права, серед яких стандарти у сфері робочого часу ЄС, дадуть змогу 

розпочати роботу із систематизації в цілісну систему всіх трудових норм і 

принципів України й міжнародного трудового права, що стосуються загальних і 

спеціальних правових норм досліджуваного інституту [130, c. 16]. Таке 

формулювання значення імплементації стандартів у сфері трудового права 

викликане констатацією автором необхідності загального вдосконалення 

правового регулювання трудових відносин в Україні, викликаної застарілістю 

наявної правової бази та її неузгодженістю із загальноприйнятими принципами 

права та потребами більшості учасників правових відносин. Саме з цих причин 

у визначенні йдеться про початок роботи над взаємним узгодженням норм і 

принципів трудового права України, а також норм міжнародного права, що 

дасть змогу створити якісний з усіх позицій (зокрема, але не лише – з позиції 

юридичної техніки та зручності у використанні учасниками правових відносин) 

комплексний правовий акт, який стане належною правовою базою для роботи 

над утіленням європейських стандартів (у тому числі у сфері робочого часу) у 
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реально існуючих трудових відносинах у всіх галузях економіки за участі 

різних суб’єктів, які діють на території України. 

Як стверджує М. М. Грекова, значення імплементації норм європейського 

трудового права (включно з інститутом робочого часу) полягає в підвищенні 

ефективності впровадження в національне законодавство основоположних 

принципів і прав у сфері трудових відносин, визначених Декларацією МОП 

«Про основні принципи і права у сфері праці й механізм їх реалізації» 1998 р. 

[131], роботи з удосконалення окремих правових інститутів національного 

трудового законодавства для забезпечення відповідності їх змісту вимогам 

міжнародних договорів у сфері трудових відносин, закріплення в 

національному трудовому законодавстві особливостей регулювання праці 

окремих категорій працівників згідно з міжнародними трудовими стандартами 

[120, c. 13]. Таким чином, дослідницею, як і попереднім автором, питання 

значення імплементації стандартів ЄС у сфері робочого часу було спрямоване в 

площину більш глобальних процесів, які спрямовані на реформування галузі 

трудового права України в цілому, з чим ми схильні погоджуватися. Крім того, 

автор звертає увагу на значення імплементації стандартів у досліджуваній сфері 

для укріплення основних принципів, якими керується у своїй роботі та 

пропагує серед держав МОП, у статутному документі якої зафіксовано правило 

про те, що праця не є товаром, і всі люди, незалежно від раси, віросповідання 

чи статі мають право здійснювати свій матеріальний добробут та духовний 

розвиток в умовах свободи та гідності, економічної стабільності та рівних 

можливостей, а також про те, що досягнення умов, за яких це буде можливим, 

повинне стати основною метою національної та міжнародної політики й що 

будь-яка політика й заходи економічного змісту повинні бути передусім 

розтлумачені з позиції наведеного вище принципу та можуть бути впроваджені 

лише тією мірою, якою вони не просто не суперечать йому, а й сприяють [132].  

Заслуговує на увагу зазначена автором необхідність фіксації в 

національному трудовому законодавстві спеціальних норм, спрямованих на 

правове регулювання праці окремих категорій працівників. Застосування 
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диференційованого підходу до правового регулювання питань трудового права, 

загалом, є притаманним праву Співтовариства. Варто зазначити, що виділення 

окремих категорій працівників може здійснюватися за різними критеріями, 

серед яких критерій сектору економічної діяльності, у якій зайнятий працівник, 

критерій його трудової функції, а також ряд критеріїв, що характеризують 

кожного окремого працівника (вік, стан здоров’я, стать, тощо). Усі зазначені 

критерії диференціації повинні відображатися в національному законодавстві 

лише після здійснення контролю, спрямованого на виявлення 

дискримінаційних положень у проектах правових актів, та виконання 

рекомендацій, винесених за результатами такого контролю. 

На думку В. М. Завгородньої, прогресивність стандартів правового 

регулювання трудових відносин у ЄС спричинила гармонізацію інститутів 

Євросоюзу, що стосуються умов праці (охорони праці, робочого часу, часу 

відпочинку тощо), зайнятості, захисту прав працівників, умов найму тощо [133, 

с. 124]. Цілком можна погодитися з автором, оскільки лише комплексна 

гармонізація інститутів трудового права дасть змогу досягти максимальних 

результатів при реформуванні нормативної бази, присвяченої регулюванню 

відносин робочого часу. У зв’язку з цим украй необхідним є здійснення 

паралельного повноцінного дослідження шляхів удосконалення форми та 

змісту чинних нормативних актів у сфері трудового права України або 

ухвалення нових комплексних правових актів, які стануть основою для 

практичної діяльності учасників трудових правовідносин і компетентних 

державних органів, спрямованих на підвищення рівня гарантування прав 

людини та громадянина в процесі реалізації нею своїх прав і свобод у сфері 

трудового права. 

Відповідно до поглядів Ю. М. Прокопчука, належна імплементація 

європейських норм у досліджуваній галузі матиме своїм наслідком досягнення 

соціальної згоди у сфері трудових відносин між роботодавцями і працівниками 

на всіх рівнях – виробничому, галузевому, державному [134, c. 663]. Позиція 

автора є досить логічною у зв’язку з тим, що в разі фіксації потужних гарантій 
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у сфері робочого часу на законодавчому рівні в правовій системі України ряд 

питань у цій галузі буде автоматично вилучено з кола предмета переговорів при 

укладенні колективних договорів/угод, оскільки вони будуть вирішені та 

закріплені в законодавстві з дотриманням справедливого балансу прав, 

обов’язків та інтересів кожної зі сторін. При цьому основна проблема 

полягатиме в здійсненні якісного контролю за виконанням законодавчих 

нововведень учасниками трудових відносин із метою перешкоджання 

перетворенню норм, що фіксують підвищені стандарти у сфері трудового права 

в цілому й робочого часу зокрема на декларативні норми. 

Як зазначає І. І. Шамшина, імплементація міжнародно-правових норм 

регулювання охорони праці в законодавство України про охорону праці 

підвищить рівень захищеності працівників у процесі їх трудової діяльності й 

буде сприяти найбільш повній реалізації конституційного права українських 

громадян на захист їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності [135, c. 17]. 

Погодимося з дослідницею, водночас наголосивши на взаємозв’язку між 

стандартами робочого часу та стандартами охорони праці. Відповідно до 

положень законодавства України як охорона праці розглядаються взяті в 

сукупності (системі) правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, 

санітарно-гігієнічні та лікувально-профілактичні заходи й засоби, спрямовані 

на збереження життя, здоров’я та працездатності людини в процесі трудової 

діяльності. Збереження здоров’я та працездатності працівників знаходиться у 

взаємозв’язку з ефективністю правових заходів і засобів, спрямованих на 

встановлення адекватних пропорцій між робочим часом і часом відпочинку як 

щоденним, так і щотижневим і річним. Крім того, як зазначалося в 

попередньому розділі, на небезпечних виробництвах, де працівники виконують 

роботу зі специфічними речовинами (азбест) чи у специфічних умовах 

(вібрація), навантаження на працівника і рівень шкоди його здоров’ю ставиться 

в пряму залежність від інтенсивності шкідливого впливу речовин/умов та 

тривалості робочого часу працівника, у зв’язку з чим можна стверджувати про 

взаємопов’язаність покращення стандартів у сфері робочого часу для стану 
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охорони праці і навпаки.  

Виходячи з вищевикладеного, можна стверджувати, що імплементація 

стандартів ЄС у сфері робочого часу матиме таке значення для правової 

системи України та учасників трудових правовідносин: 

1) прискорення прийняття нової нормативної бази, що регулює 

питання робочого часу зокрема й трудових правовідносин у цілому. На 

сьогодні законодавство України в галузі трудового права характеризується 

моральною та термінологічною застарілістю, а постійне його коригування 

шляхом внесення змін є більш трудомістким і менш раціональним, ніж 

ухвалення нових нормативно-правових актів у цій сфері (актуальним є питання 

заміни Кодексу законів про працю Трудовим кодексом). Разом із тим навіть 

проектне законодавство України в робочій редакції не здатне задовольнити 

потреби учасників правовідносин і досягнути рівня аналогічного іноземного 

законодавства [136, c. 768]. У зв’язку з цим є потреба в коригуванні не чинного, 

а проектованого законодавства відповідно до європейських стандартів із 

подальшим його прийняттям у найкоротші строки. Важливим фактором 

прискорення цього процесу може стати саме імплементація стандартів 

Співтовариства у сфері трудового права, підсилена імплементаційними 

процесами в інших інститутах трудового права України; 

2) виконання галузевих положень Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії та їх державами-членами, з іншого. Україна при підписанні 

Угоди про асоціацію з ЄС та державами-учасницями Співтовариства взяла на 

себе зобов’язання щодо провадження політики, спрямованої на забезпечення 

повної та ефективної зайнятості й гідної праці для всіх, зокрема чоловіків, 

жінок і молоді, а також визнанні та підтримці сприятливого впливу основних 

трудових стандартів і гідної праці на економічну ефективність, інновації та 

продуктивність, яка має бути врахована при досягненні більшої узгодженості 

між торговельними політиками, з одного боку, та зайнятістю і соціальними 

політиками, з іншого [115]. Питання робочого часу є одним із проблемних 
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аспектів у контексті досягнення зазначеної в тексті Угоди про асоціацію 

рівноваги між економічною ефективністю та людино-орієнтованою соціальною 

політикою держави, а отже, якість імплементації законодавства у сфері 

робочого часу з високим ступенем імовірності стане об’єктом оцінки при 

здійсненні моніторингу стану виконання зобов’язань України як потенційного 

члена ЄС; 

3) ініціювання внесення змін до законодавства, яке регулює питання 

трудового права, що не стосуються робочого часу. Беззаперечною є наявність 

потужного правового зв’язку між інститутом робочого часу та іншими 

правовими інститутами, серед яких інститут трудового відпочинку, оплати 

праці чи, наприклад, інститут охорони праці [103, с. 199]. Унесення 

повноцінних, ефективних змін до національного трудового законодавства у 

сфері робочого часу видається неможливим без здійснення певних корективів у 

нормах, що стосуються інших правових інститутів, які хоча безпосередньо й не 

стосуються робочого часу, проте містять у собі норми, які так чи інакше 

стосуються проміжків часу, протягом яких працівник виконує свою трудову 

функцію. Таким чином, імплементація стандартів ЄС у сфері робочого часу 

повинна запустити процес внесення змін до законодавства, яке утворює інші 

інститути трудового права України, що є цілком бажаним явищем як з погляду 

уникнення колізій у законодавстві, так і з погляду вдосконалення законодавства 

в цілому; 

4) позбавлення працівників необхідності поступатися іншими 

інтересами на користь закріплення в колективних договорах додаткових 

стандартів робочого часу. Проблеми робочого часу на підприємствах/установах 

є одними із багатьох питань, які можуть стати предметом дискусій при 

укладенні колективних договорів/угод. Досягнення працівниками бажаних 

результатів при фіксації стандартів європейського рівня в колективних 

договорах/угодах може мати своїм природним наслідком прийняття вимог 

роботодавців в інших сферах, що стосуються трудової діяльності. Закріплення 

підвищених стандартів на законодавчому рівні зможе позбавити працівників 
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необхідності в ході переговорного процесу відмовлятися від інших своїх 

принципових вимог на користь здобуття переваг у сфері робочого часу, що 

матиме позитивні наслідки для сторони працівників за умови належного 

контролю за безпомилковим дотриманням закріплених у законодавстві 

оновлених норм у сфері робочого часу. 

Отже, поняття імплементації норм права в галузі робочого часу необхідно 

розкривати, виходячи з розуміння його сутності як комплексу нормативно-

правових та організаційно-правових заходів, його спрямування на перенесення 

державою в особі її компетентних законодавчих, виконавчих і судових органів 

у національне законодавство та правозастосовну практику стандартів, які 

стосуються питання робочого часу. Істотну роль в адекватній оцінці сутності 

імплементації досліджуваних стандартів відіграє розуміння необхідності 

широкого тлумачення імплементації, тобто включення до цього процесу 

належної інтерпретації, контролю за виконанням і забезпеченням повного 

дотримання іноземних стандартів усіма суб’єктами правовідносин, що 

спричинене необхідністю підвищення рівня гарантування прав людини і 

громадянина при реалізації особами свого права на працю. 

Аналіз можливих правових наслідків імплементації стандартів 

Європейського співтовариства у сфері робочого часу в правову систему 

України демонструє багатоаспектність потенціалу таких імплементаційних 

заходів, адже вони можуть прискорити прийняття нової нормативної бази, що 

регулює питання робочого часу зокрема й трудових правовідносин загалом, 

сприяти виконанню деяких міжнародних зобов’язань України, ініціюванню 

внесення змін до законодавства, що регулює питання трудового права, які не 

стосуються робочого часу, забезпечити позбавлення працівників необхідності 

поступатися іншими інтересами на користь закріплення в колективних 

договорах додаткових стандартів робочого часу тощо. У будь-якому разі 

значення імплементації стандартів ЄС у сфері робочого часу зумовлене 

наявністю потужного правового зв’язку між цим та іншими правовими 

інститутами, застарілістю норм чинного вітчизняного законодавства та 
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наявністю міжнародно-правових зобов’язань України, які підлягають 

виконанню протягом найближчого часу, що необхідно враховувати при 

плануванні, контролі й оцінці результатів здійснення заходів з імплементації 

стандартів ЄС у сфері робочого часу. 

 

2.3 Правовий механізм імплементації європейських норм про робочий час 

у національне трудове законодавство 

 

Ключовим етапом реформування національного законодавства відповідно 

до європейських стандартів є здійснення комплексних заходів, спрямованих на 

завершення підготовки до трансформації відповідних національних правових 

інститутів (у нашому випадку – інституту робочого часу) та формування 

нормопроектного матеріалу, не лише придатного для негайного включення 

його до правової системи України, а й здатного завдяки своїм змістовним і 

зовнішнім характеристикам покращити стан гарантування прав людини та 

громадянина, тим самим підтвердивши належне виконання Україною своїх 

міжнародних зобов’язань.  

Ефективність процесу імплементації європейських норм про робочий час 

є прямозалежною від двох взаємопов’язаних факторів: сутнісного наповнення 

правових механізмів, що запроваджуються в правовий інститут у ході його 

реформування та раціональності системи компетентних державних органів, 

задіяних у процедурі, проходження якої є необхідним для введення іноземних 

норм у національну правову систему. У контексті дослідження питань 

імплементації європейських норм про робочий час у національне трудове 

законодавство актуальним є дослідження обох цих факторів. Для вивчення 

першого з них вимагатиметься здійснення аналізу змісту європейського 

законодавства, що утворює інститут робочого часу, прогнозування наслідків 

включення положень цього законодавства в правову систему, а також, у разі 

доведення доцільності імплементації конкретних європейських стандартів, – 

формулювання конкретних пропозицій до законодавства України. Аналіз 
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другого фактору, у свою чергу, доцільно структурувати за двома напрямами: 

(а) дослідження специфічної процедури імплементації європейських норм про 

робочий час у законодавство України та (б) підготовка пропозицій щодо 

вдосконалення цієї процедури, а також вивчення системи й компетенції 

державних органів та інших утворень, що задіяні як для реалізації названої 

процедури, так і для планування, реалізації та контролю за впровадженням 

заходів у сфері імплементації стандартів ЄС у трудове право України в цілому 

та в інститут робочого часу зокрема. 

Розкриття характеристик правового механізму імплементації 

європейських норм про робочий час у національне трудове законодавство 

доцільно розпочати з поглибленого аналізу європейської правової основи 

стандартів у сфері робочого часу з метою надання оцінки базовим правилам 

поведінки учасників досліджуваних суспільних відносин, які підлягають 

імплементації в правову систему України. 

Як указує О. А. Телічко, важливою в нинішніх умовах є адекватна оцінка 

наслідків імплементації кожної конкретної норми, відпрацювання власних 

моделей підвищення рівня інтеграції до європейського правового поля [137, 

c. 24], у зв’язку з чим очевидною є актуальність вивчення змісту основних 

положень законодавства ЄС у сфері робочого часу, порівняння їх із 

національними правовими нормами у цій сфері, а також моделювання 

можливих наслідків імплементації норм Європейського Союзу для прийняття 

рішення про встановлення черговості імплементації тих чи інших 

загальнообов’язкових правил у правову систему України. 

Ю. О. Свердлова, дослідивши положення Директив ЄС з питань 

трудового права, відзначає, що на підставі їх змісту можна стверджувати про 

те, що останнім часом політика ЄС у сфері трудового права (а відтак – 

інституту робочого часу) змінилась із цілковитого забезпечення соціального 

захисту населення до формування основ ефективності та продуктивності 

соціальної політики як для трудящих, так і для роботодавців [138, c. 5]. Аналіз 

положень директив ЄС у сфері робочого часу дає підстави для висновку про 
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закріплення в них норм, які засновані на балансі потреб та інтересів 

працівників і роботодавців (тобто на встановленні не максимально досяжних 

гарантій прав робітників, а таких, що відповідають інтересам усіх соціальних 

партнерів). 

Водночас О. С. Чанишев у дисертаційній роботі наполягає на тому, що в 

основу правового регулювання робочого часу в європейських державах 

закладений принцип «work-life balance», що має на меті оптимальне поєднання 

участі людини в оплачуваній роботі з її особистим життям [139]. З одного боку, 

така позиція вступає в певну суперечність із попередньо процитованою думкою 

через акцентування уваги на правах і законних інтересах працівників, а з 

іншого, вона є певною мірою узгодженою з нею, адже в силу набуття 

популярності позицією, яка полягає в зосередженні основних активів 

роботодавців у потенціалі та працездатності працівників, досягнення 

оптимального балансу між робочим часом і часом відпочинку матиме позитивні 

наслідки не лише для працівників, а й для роботодавців. 

Як зазначалось у попередніх розділах, основою правового регулювання 

питань робочого часу в законодавстві є Директива Європейського Парламенту і 

Ради 2003/88/ЄС від 4 листопада 2003 р. про деякі аспекти організації робочого 

часу. Відповідно до змісту Директиви, можна зробити висновок, що в ній тісно 

переплетені питання робочого часу та трудового відпочинку [140, c. 121], а 

відтак стандарти, що стосуються безпосереднього часу виконання 

працівниками своєї трудової функції, регулюються прямим способом (через 

установлення правил, що безпосередньо вказують на тривалість робочого часу), 

а також непрямим способом (через указівку на мінімальні часові проміжки, 

протягом яких працівник повинен знаходитися поза процесом виконання своєї 

трудової функції, тобто встановлення нормативів часу відпочинку). 

Як зазначає Г. І. Чанишева, аналізована Директива не містить у собі 

проміжних категорій між поняттями робочого часу та часу відпочинку. Цей 

факт є важливим для тлумачення її змісту, адже, як зазначає вчена, саме цим 

керувався Суд ЄС у справах SIMP та Jeager, визнаючи, що час чергування 



 118 

медичних працівників уважається робочим часом, навіть якщо лікар у цей 

момент не працює [98, c. 18]. Наведена позиція Суду ЄС набуває значної 

актуальності у світлі відсутності в загальному трудовому законодавстві 

України визначення робочого часу та часу відпочинку (на відміну від 

галузевого трудового законодавства, де зафіксовані відмінні за своїм змістом, 

суперечливі визначення цих понять). Проектне трудове законодавство України, 

у свою чергу, містить визначення робочого часу, відмінне від того, що наведене 

в Директиві. У зв’язку з цим пропонується викласти ч. 1 ст. 130 проекту 

Трудового кодексу України в новій редакції, де поняття робочого часу буде 

визначене як «будь-який період, під час якого працівник працює, знаходячись у 

розпорядженні роботодавця, та виконує свої обов’язки (трудову функцію) 

відповідно до законодавства та трудового договору», тим самим майже 

повністю відтворивши визначення, наведене в Директиві. Важливим у цьому 

випадку є ефективний контроль (у тому числі, але не лише – судовий) за 

імплементацією не тільки нормативних положень, а й практики їх застосування 

(так само, як це було продемонстровано на прикладі справ SIMP та Jeager). 

Директивою встановлено правило про те, що середня тривалість робочого 

часу впродовж кожного семиденного періоду, уключаючи надурочні години, не 

може перевищувати сорока восьми годин [104]. Як зауважує Г. І. Чанишева, 

Директива не встановлює восьмигодинний робочий день, а фіксує лише 

максимальну кількість робочих годин на тиждень з урахуванням наднормових 

годин роботи [98, c. 19]. Крім того, такий норматив, на думку А. І. Ящука, є 

менш жорсткий, ніж аналогічне правило, зафіксоване в трудовому 

законодавстві України, що свідчить про повну відповідність його 

європейському законодавству в цій частині [141, с. 319].  

На сьогодні законодавством України встановлено, що нормальна 

тривалість робочого часу працівників не може перевищувати сорока годин на 

тиждень. І хоча, на перший погляд, національним законодавством установлено 

вищі стандарти тривалості робочого часу, проте тривалість наднормового 

(надурочного) робочого часу законодавством України не обмежена: натомість, 
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обмеженою є лише кількість випадків, у яких працівники можуть залучатися до 

такого виду роботи. Разом із тим процитоване положення Директиви охоплює 

своєю дією й тривалість наднормового часу, що дає підстави для висновку про 

наявність переваг і недоліків як у національному, так і в європейському 

підходах до правового регулювання зазначеного питання. У зв’язку з цим для 

поєднання позитивних рис обох проаналізованих механізмів пропонуємо норму 

щодо кількості робочих годин на тиждень у національному законодавстві 

залишити без змін, а ч. 1 ст. 153 проекту Трудового кодексу України викласти в 

такій редакції: «Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного 

працівника 8 год. протягом робочого тижня, 4 год. протягом 2-х днів підряд і 

120 год. на рік», що дасть можливість залишити стандарти нормального 

робочого часу на високому рівні, водночас зміцнивши гарантії, що стосуються 

наднормового часу. 

Прикладом непрямого регулювання питань робочого часу, про яке 

йшлося раніше, є норма, викладена у ст. 3 Директиви, де фіксується правило 

про необхідність належного забезпечення права кожного працівника впродовж 

кожних двадцяти чотирьох годин на мінімальний період щоденного відпочинку 

тривалістю одинадцять послідовних годин [104]. На сьогодні інститут 

щоденного (міжзмінного) відпочинку не знайшов чіткого вираження в 

законодавстві України, проте це частково компенсується положеннями Кодексу 

законів про працю, у яких фіксуються певні вимоги щодо максимальної 

тривалості робочого дня. Крім того, проектне законодавство України містить у 

собі положення, які за своїм змістом установлюють вищі стандарти тривалості 

відпочинку, ніж ті, що закріплені в Директиві (не менше 12 год.). Разом із тим 

варто наголосити, що проект ТК не містить указівки на «монолітність» періоду 

щоденного відпочинку, що породжує важливість викладення першого речення 

ч. 1 ст. 157 Проекту в такій редакції: «Тривалість щоденного (міжзмінного) 

відпочинку не може бути меншою за 12 послідовних годин». 

Аналогічним за механізмом викладення є правило Директиви, що 

стосується робочих перерв, де встановлене право кожного працівника у 
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випадку, якщо його робочий день перевищує шість годин, на перерву для 

відпочинку [104]. При цьому, як указує Н. М. Мужикова, установлення 

тривалості та умов надання перерв віднесене до компетенції держав-учасниць і 

соціальних партнерів [142, c. 129]. Законодавство України не містить 

аналогічної норми, оскільки закріплює право працівників на перерву для 

відпочинку без установлення його залежності від конкретної тривалості 

робочого дня. Таким чином, на сьогодні немає необхідності в імплементації 

зазначеної норми Директиви у зв’язку з тим, що положення чинного 

законодавства України не суперечать їй, а її імплементація може спричинити 

звуження прав працівників і некоректне тлумачення норм національного 

законодавства. 

У Директиві також урегульовані питання періодів щотижневого 

відпочинку шляхом установлення впродовж кожних семи днів мінімального 

безперервного періоду відпочинку тривалістю 24 год. на додаток до 11 год. 

щоденного відпочинку. У науковій літературі зауважується, що працівники 

більшості держав-учасниць ЄС на практиці користуються значно більшими 

гарантіями, ніж ті, що встановлені в процитованій Директиві ЄС [143, с. 36]. Не 

становить винятку й законодавство України: як чинні, так і проектні трудові 

норми України встановлюють тривалість безперервного щотижневого 

відпочинку в розмірі не менше 42 год., у зв’язку з чим заміна чинних норм 

національного законодавства європейськими не доцільна. 

Законодавством Співтовариства врегульовані й питання тривалості нічної 

роботи: нормальний робочий час нічних працівників не повинен перевищувати 

в середньому 8 год. упродовж будь-якого періоду тривалістю двадцять чотири 

години [104]. У законодавстві України використано інший підхід до 

встановлення норми робочого часу: його тривалість повинна бути на одну 

годину меншою за звичайну (під якою, як правило, мається на увазі 8-годинний 

робочий день). У зв’язку з цим доцільним є залишення положень про 

тривалість нічного робочого часу в законодавстві України в незмінному вигляді 

з метою недопущення пониження рівня забезпечення трудових прав громадян у 
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сфері нічного робочого часу. 

Аналізуючи положення законодавства ЄС у сфері робочого часу, не 

можна залишати поза увагою й групи джерел законодавства, які не стосуються 

безпосередньо питань робочого часу, проте певними своїми положеннями 

доповнюють систему правових норм у зазначеній сфері. До таких джерел права 

відносимо Директиву Ради ЄС №94/33/ЄС від 22 червня 1994 р. про захист 

працюючої молоді, де вказується, що для осіб у віці від 15 до 18 років 

тривалість робочого часу обмежена 8-ма год. на день і 40 год. на тиждень [144].  

Як зауважує Г. Ф. Москалик, чинне законодавство України закріплює 

вищі гарантії, ніж положення зазначеної Директиви [145]. До висновку про 

вищий рівень системності та детальності законодавства в цій сфері приходить і 

Д. В. Назаров [97, c. 14]. Не можна не погодитися з дослідниками як у позиції 

про вищий рівень гарантій, передбачений законодавством України (на цей час 

максимальна тривалість робочого часу для неповнолітніх в Україні становить 

36 робочих год. на тиждень), так і з позицією щодо вищого рівня 

деталізованості вітчизняного законодавства: у Кодексі законів про працю, на 

відміну від Директиви, зафіксований диференційований підхід до різних 

категорій неповнолітніх працівників із тенденцією до зниження допустимої 

кількості робочих годин для наймолодших працівників. Це означає відсутність 

необхідності в перенесенні в національну правову систему аналізованої норми 

європейського законодавства. 

Крім того, прикладом законодавства, що непрямо стосується питань 

робочого часу, є Директива Ради ЄС 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 р., що 

встановлює загальні рамки рівності оправного поводження у сфері зайнятості й 

професійної діяльності, яка стосується не лише умов доступу до зайнятості, 

рівних умов оплати праці тощо, а й рівних умов роботи, істотним елементом 

яких є умови робочого часу, установлені відповідним роботодавцем.  

На думку О. Р. Радевич, прикладом дискримінації осіб у зв’язку з 

критерієм відмінностей у характеристиках робочого часу, є відмова 

роботодавця у фінансуванні страхування працівників, які виконують трудову 
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функцію на умовах неповного робочого часу, на засадах аналогічних тим, на 

яких відбувається страхування інших працівників [146, c. 143]. Пряма, 

безумовна імплементація положень Директиви в проектне трудове 

законодавство України означатиме виникнення правових колізій, оскільки в 

ньому зафіксована заборона будь-яких видів дискримінації, окрім розрізнення 

працівників за ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її 

виконання. При цьому робочий час є однією з істотних умов виконання роботи. 

Виключення з тексту статті зауваження щодо не пов’язаності дискримінації з 

умовами виконання роботи може стати причиною зловживання працівників 

своїми правами й порушить розумний баланс між правами та обов’язками 

працівників і роботодавців. У зв’язку з цим унесення змін до загальної норми 

про дискримінацію видається недоцільним, а відтак пропонуємо ч. 5 ст. 133 

проекту Трудового кодексу України викласти в такій редакції: «Установлення 

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

кількості трудових прав працівників, а також додаткових гарантій для них 

(зокрема, але не лише, тих, що випливають не з тривалості, а з характеру 

виконуваної працівником трудової функції)». 

Таким чином, визначившись зі змістом і формою положень 

європейського законодавства, доцільність перенесення яких у правову систему 

України була доведена в ході аналізу, необхідно звернути увагу й на 

нормативно-правовий механізм імплементації таких положень законодавства, 

що тією чи тією мірою регулюють питання робочого часу, у правову систему 

України.  

Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» передбачено, 

що законодавством України закладено базові політико-правові та організаційні 

засади адаптації законодавства України [147]. На сьогодні цей Закон є найбільш 

детальним внутрішнім нормативно-правовим актом з вищою юридичною 

силою, який регулює відносини, що виникають у сфері наближення правової 

системи України до правової системи ЄС. Адаптація законодавства як процес 
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приведення нормативно-правових актів України у відповідність до acquis 

communautaire ЄС може здійснюватися, у тому числі, за допомогою 

імплементації європейських правових норм у національне законодавство. У 

зв’язку з цим згаданий Закон необхідно вважати ключовим нормативно-

правовим орієнтиром, що регулює питання імплементації норм європейського 

законодавства (у тому числі й норм про робочий час). 

Законом визначено заходи, які повинні бути реалізовані на першому етапі 

наближення законодавства України до законодавства ЄС, до яких віднесено: 

створення глосарію понять і переклад правових актів acquis communautaire, 

здійснення компаративного аналізу законодавства України та законодавства 

Співтовариства в кожній сфері, у якій відбуватиметься зближення 

законодавства, упровадження державної інформаційної мережі, присвяченої 

питанням права ЄС (яка складається з інтернет-порталу, спеціалізованих 

бібліотек і баз даних тощо), запуск системи додаткової освіти та підвищення 

кваліфікації державних службовців у галузях європейського права, відповідних 

їх роду діяльності, упровадження механізму моніторингу та глибокої перевірки 

результатів процесу наближення до законодавства ЄС, здійснюваного спільно з 

представниками Співтовариства.  

Проаналізувавши запропонований у Законі перелік заходів, приходимо до 

висновку про те, що законодавцем для першого етапу трансформації 

законодавства України в аспекті його увідповіднення європейським стандартам 

було обрано ряд заходів, покликаних сприяти підвищенню рівня, якості й 

обсягу поінформованості громадян України в цілому та державних службовців 

зокрема про основні аспекти процесу адаптації законодавства України та про 

зміст європейських правових норм, які в подальшому будуть імплементовані в 

систему законодавства України. 

Незважаючи на масштабність заходів, визначених законодавцем як 

необхідних для виконання на першому етапі адаптації законодавства, 

доцільним є паралельне планування та втілення заходів, спрямованих на 

реальне вдосконалення правової бази трудового законодавства України. Хоча 
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питання робочого часу й не були визначені як першочергові за трансформації 

законодавства України відповідно до європейських стандартів (на відміну від 

сфери охорони праці – єдиного згаданого в Законі інституту трудового права), 

заперечувати наявність зв’язку між інститутами робочого часу та охорони 

праці, як уже зазначалось у попередніх розділах, не можна, а отже, не варто 

ігнорувати необхідність здійснення імплементаційних заходів у галузі робочого 

часу в розумні строки, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України. 

Основою нормативно-правового забезпечення механізму імплементації 

законодавства ЄС у правову систему України є положення Закону «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу», де зафіксовані правила розгляду проектів нормативно-

правових актів різної юридичної сили, що регулюють питання, які знаходяться 

в межах предмета правового регулювання права Співтовариства. 

Так, відповідно до положень Закону кожен законопроект, що вноситься 

до законодавчого органу, протягом тижня надсилається до відповідного 

комітету Верховної Ради для визначення його належності або неналежності до 

законодавства, предмет правового регулювання якого розкритий і в 

законодавстві ЄС. Метою цієї процедури є виявлення підстав для застосування 

до проекту нормативно-правового акта правил та обмежень, які стосуються 

питань, що знаходяться в межах предмета правового регулювання права 

Співтовариства. Частково дискусійною є можливість позитивного результату 

такої процедури щодо правових актів у сфері робочого часу, адже, з одного 

боку, вони мають відповідники в правовій системі ЄС, а отже, до них повинна 

бути застосована описана нижче процедура, а з іншого, – вони не згадані в 

Законі як правові акти, реформування яких є першочерговим завданням у сфері 

адаптації законодавства, унаслідок чого можливим є їх вилучення з переліку 

правових актів, що проходять специфічну процедуру прийняття. У кожнім разі 

доцільно проаналізувати спеціальну процедуру прийняття нормативно-

правових актів, адже вона поширюється й на правові акти, що регулюють 

питання робочого часу.  
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Необхідність такого аналізу обґрунтовується тим, що згідно із Законом, 

проекти нормативно-правових актів, які мають аналогічні за сферою 

регулювання відповідники в законодавстві ЄС, повинні пройти експертизу на 

відповідність acquis communautaire ЄС. Інакше кажучи, ідеться про процедуру 

зіставлення змісту проектів нормативно-правових актів зі змістом установчих 

договорів, директив, регламентів та інших правових актів, а також судовою 

практикою й іншими елементами правового доробку Співтовариства для: 

(1) прийняття рішення про застосування обмежень до проектів правових актів, 

що суперечать acquis communautaire ЄС; (2) подальшої оцінки стану виконання 

заходів з адаптації національного законодавства до правової системи ЄС, 

необхідної як до внутрішнього, так і для зовнішнього контролю за виконанням 

Україною своїх міжнародно-правових зобов’язань.  

Відповідно до положень Закону експертизу проектів законів України та 

інших нормативно-правових актів, які за предметом правового регулювання 

належать до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського 

Союзу, здійснює вповноважений центральний орган виконавчої влади, а 

експертизу проектів нормативно-правових актів міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади відповідні підрозділи органів, які 

видають акт.  

Таким чином, законодавством установлений розподіл повноважень між 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади (Міністерство юстиції 

України [148]) та внутрішніми підрозділами органів виконавчої влади. 

Наведене в положеннях Закону розмежування повноважень є раціональним за 

своєю суттю, проте вкрай недосконалим з погляду його викладення. Поділ 

повноважень щодо експертизи проектів правових актів, які прийматимуться 

законодавчим органом та органами виконавчої влади, не викликає заперечень, 

адже правові акти з найвищою юридичною силою (закони України) доцільно 

піддавати поглибленому аналізу, проведеному найбільш компетентним 

органом. Доволі ж неоднозначною є вказівка на «інші нормативно-правові акти, 

які за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в 
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яких регулюються правом Європейського Союзу». Таке формулювання може 

означати покладення на Міністерство юстиції обов’язку щодо аналізу всіх 

правових актів, які задовольняють передбачені в Законі критерії предмета 

правового регулювання, що, у свою чергу, породжує питання про наявність 

дублювання повноважень з експертизи правових актів між Міністерством 

юстиції та іншими органами виконавчої влади України.  

Виходячи з наведеного, пропонуємо викласти положення абз. 2 п. 3 

розділу 9 Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» у такій 

редакції: «Експертизу проектів законів України та інших нормативно-правових 

актів, які за предметом правового регулювання належать до сфер, 

правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, здійснює 

щодо всіх правових актів уповноважений центральний орган виконавчої влади, 

а щодо проектів нормативно-правових актів міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади – відповідні підрозділи органів, які видають акт».  

Таким чином, після внесення незначних змін у формулювання норми, які 

не перетворюють зміст волі законодавця, її суть стане цілком однозначною, що 

матиме позитивні наслідки для суб’єктів її застосування. 

Важливим правилом, зафіксованим у Законі також є положення про те, 

що нормативно-правові акти, які суперечать acquis communautaire, можуть 

прийматися лише за наявності достатнього обґрунтування необхідності 

прийняття такого акта й на чітко визначений у самому акті строк. Заслуговує на 

увагу ідея правового механізму стримування прийняття нормативно-правових 

актів, які не відповідають за своїм змістом acquis communautaire ЄС. Виходячи 

зі змісту норми, цей підхід є пом’якшеним за рахунок концепції «врахування 

особливостей національних правовідносин», на якій наголошує М. О. Дей [149, 

с. 281], через указівку на можливість відхилення від обраного вектора за умови 

достатнього обґрунтування такого рішення. Проте законодавством не 

передбачено, з одного боку, механізму відхилення наведеного обґрунтування 

необхідності прийняття правового акта, що відносить можливість такого 
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прийняття до сфери дискреційних повноважень осіб, які мають повноваження 

на прийняття рішень із зазначеного питання, а з іншого, – обмежень щодо 

строку, на який може бути прийнято такий акт. І якщо достатність 

обґрунтування за будь-яких умов належатиме до числа оцінних категорій, то 

другий недолік законодавства може бути виправлений шляхом внесення змін до 

абз. 3 п. 3 розділу 9 Закону «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» шляхом 

викладення його в такій редакції: «Нормативно-правові акти, які суперечать 

acquis communautaire, можуть прийматися лише за наявності достатнього 

обґрунтування необхідності прийняття такого акта та на строк, що не 

перевищує 3 календарні роки». 

Аналіз механізму імплементації європейських норм про робочий час є 

неповноцінним без дослідження організаційно-правового аспекту імплементації 

іноземних стандартів у національну правову систему. Це визначає необхідність 

більш детального вивчення складових частин цього аспекту імплементації та їх 

проявів. 

С. Ю. Кашкін, досліджуючи механізми гармонізації законодавства 

держав-учасниць ЄС із законодавством Співтовариства шляхом імплементації 

європейських норм права, указує на те, що механізм такої гармонізації повинен 

включати в себе, окрім нормативно-правового рівня, ще й зовнішній, що 

складається з чотирьох елементів – інформаційного, адміністративного, 

організаційного та фінансового [150, c. 33]. Незважаючи на виділення 

організаційного елемента серед зазначених складових механізму гармонізації 

законодавства, усі чотири з наведених за своєю суттю можуть бути об’єднані 

під назвою організаційно-правових заходів, які включають у себе 

створення/наділення достатніми повноваженнями ряду інституцій, що 

здійснюватимуть планування, виконання та контроль заходів із гармонізації 

законодавства шляхом імплементації європейських стандартів, інформування 

громадськості та спеціально визначених суб’єктів про всі аспекти заходів з 

імплементації європейських стандартів, організацію та фінансування заходів із 
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якісного реформування законодавства України (у тому числі трудового). 

Як указує В. С. Кілімов, за часи незалежності України підхід до методів, 

напрямів і засобів реформування законодавства неодноразово змінювався [151, 

c. 109]. Погодимося з автором, адже, дійсно, правова база для трансформації 

національного законодавства з огляду на міжнародні стандарти постійно 

коригувалася, відображаючи динаміку правових, соціальних, політичних та 

економічних умов суспільства. На цей час основи організаційного (зокрема 

інституційного механізму реформування національних стандартів відповідно до 

acquis communautaire ЄС) закладені в положеннях Закону «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу», згідно з яким інституційний механізм адаптації 

законодавства України про робочий час до правової системи ЄС 

функціонуватиме за допомогою діяльності вповноважених суб’єктів, до яких 

віднесено законодавчий і ряд виконавчих органів влади України, повноваження 

яких будуть досліджені нижче. 

Законом передбачена наявність уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС 

(яким на сьогодні є Міністерство юстиції України), на який покладається 

функція щорічного формування та подання пропозицій щодо фінансування 

заходів програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС для 

подальшого взяття їх до уваги при створенні проекту Державного бюджету 

України, здійснення моніторингу виконання програми адаптації спільно з 

відповідним комітетом Верховної Ради України. Крім того, на Міністерство 

юстиції покладається функція науково-експертного, аналітичного, 

інформаційного та методологічного сприяння виконанню програми адаптації, 

здатного забезпечити належне тлумачення європейських правових норм, а 

також прогнозування, контроль та інформаційну підтримку на всіх етапах 

імплементації європейських стандартів, на важливості якого наголошує 

Т. М. Середа [152, c. 407].  

Зазначене в цілому відповідає функції координації та контролю, 
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покладеній на Міністерство юстиції в Концепції адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС [153]. Таким чином, незважаючи на те, що 

Міністерство юстиції України не очолює систему органів виконавчої влади й не 

має законодавчих функцій (а лише повноваження, спрямовані на сприяння 

належній реалізації функцій законодавця), саме воно визначене в законодавстві 

як орган, наділений максимальним обсягом компетенції в поточній діяльності, 

спрямованій на адаптацію законодавства України до правової системи ЄС у 

визначених галузях правовідносин (у тому числі відносин робочого часу). 

Зазначене обґрунтовується як специфікою діяльності міністерства, так і 

наявністю в його структурі максимально придатного для реалізації покладених 

на нього функцій кадрового, організаційного та інформаційного забезпечення, 

достатнього як для реалізації власних повноважень, так і для координації 

діяльності інших суб’єктів, які, у силу відповідних положень закону, 

уповноважені на здійснення діяльності у сфері адаптації законодавства України 

до acquis communautaire Співтовариства. 

До органів, що входять до інституційного механізму імплементації 

стандартів ЄС у сфері робочого часу, віднесено й Верховну Раду України, на 

яку покладено функцію розгляду законопроектів, створених на виконання 

програми адаптації законодавства, коригування програми відповідно до зміни 

стратегії адаптації, щорічне заслуховування доповідей інших компетентних 

органів про стан виконання заходів з адаптації законодавства, а також 

забезпечення аналізу законопроектів на предмет їх відповідності положенням 

нормативних актів ЄС. Таким чином, можна стверджувати про наділення 

парламенту повноваженнями двох основних спрямувань: контрольних (які 

полягають лише в заслуховуванні доповідей інших учасників процесу адаптації 

законодавства, а відтак не є широкими), а також нормотворчих і пов’язаних із 

ними. Остання група повноважень, у свою чергу, також зосереджена навколо  

2-х основних напрямів: (1) участь у нормотворчому процесі, який 

безпосередньо стосується реформування національного законодавства 

відповідно до європейських стандартів – концентрованого комплексу 
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соціально-змістовних ознак, фіксація яких у національній правовій системі є, на 

думку О. В. Пушкар, принциповою [154]; (2) участь у нормотворенні, яке 

стосується коригування нормативного й організаційного механізму адаптації 

національного законодавства до acquis communautaire Співтовариства. Варто 

окремо зазначити, що Верховну Раду України досліджуваними положеннями 

Закону не наділено жодними не притаманними її місцю в системі органів влади 

функціями, що свідчить про раціональність підходу до налагодження 

інституційної системи імплементації європейського законодавства в цій 

частині. 

Кабінет Міністрів України, у свою чергу, наділений повноваженнями 

щодо затвердження погодженого з відповідним комітетом Верховної Ради 

України щорічного плану заходів із виконання програми адаптації 

законодавства, а також щодо щорічного закріплення в проектах Державного 

бюджету України витрат на фінансування заходів із виконання програми 

адаптації законодавства. Включення уряду до числа органів, задіяних у процесі 

планування процесу адаптації законодавства, є логічним з огляду на значущість 

його ролі в процесі забезпечення такої важливої організаційної складової 

процесу імплементації європейських стандартів, як його фінансування, що, у 

свою чергу, випливає з істотності участі Кабінету Міністрів у процесі 

планування та затвердження Державного бюджету України. 

Додатковим органом у сфері інституційного забезпечення імплементації 

законодавства ЄС є Координаційна рада з адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, утворена постановою Кабінету Міністрів 

України [155]. До основних завдань ради віднесене забезпечення взаємодії 

органів державної влади та недержавних інституцій під час виконання 

програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС [156]. За родом 

наданих їй повноважень (які є переважно пов’язаними з отриманням і наданням 

інформації, плануванням і заслуховуванням доповідей) Координаційна рада є 

органом, що покликаний виконувати допоміжні функції при реалізації іншими 

органами своїх повноважень. Схвалюючи в цілому ідею створення 
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допоміжного органу подібного характеру, зазначимо водночас, що частота 

зборів Координаційної ради, закріплена в законодавстві (не рідше 2-х разів на 

рік) при взятті до уваги персонального складу Координаційної ради (голови 

центральних та інших органів виконавчої влади), дає підстави для висновку про 

низький рівень очікуваної ефективності такого органу (на який звертає увагу в 

своєму дослідженні В. В. Трюхан [157, c. 235]), яка свідчить про можливість 

передання його повноважень Міністерству юстиції України як уповноваженому 

центральному органу виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС. 

Важливим елементом механізму імплементації європейського 

законодавства в Україні, як зазначає С. Ю. Кашкін, був Центр європейського та 

порівняльного права, який був реорганізований у 2004 р. (через рік після його 

створення) та перетворений на Державний департамент з питань адаптації 

законодавства [158], який було ліквідовано у 2011 р. [159]. Зазначене свідчить 

про поступову зміну уявлень представників компетентних органів про 

оптимальну інституційну систему забезпечення адаптації законодавства 

України до правової системи ЄС, проте, виходячи із висновків, зазначених у 

контексті аналізу повноважень Координаційної ради з адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу, робота зі звуження кола 

відповідальних суб’єктів у зазначеній галузі на сьогодні не може вважатися 

завершеною. 

Процес імплементації європейських стандартів у сфері трудового права в 

цілому й робочого часу зокрема не може вважатися повністю завершеним без 

налагодження ефективного інституційного механізму контролю за 

підтриманням належного стану реалізації законодавчих нововведень. Так, на 

думку І. П. Лаврінчука, ефективність адміністративних способів забезпечення 

реформованої системи трудових прав здатна істотно підвищитися після 

впровадження такої системи трудового інспектування, яка була б підкріплена 

функцією консультування, інформаційної та рекламної роботи [160, c. 115].  

На цей час максимально наближеним до наведеного переліку функцій є 
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перелік функцій, якими наділена Державна інспекція України з питань праці 

[161], а отже, основна проблема полягає не у створенні нової інституції з 

контрольними повноваженнями, а в підвищенні ефективності діяльності 

наявного органу за допомогою незначного коригування переліку його функцій 

та обов’язків, а також інтенсивної роботи з особами, які представляють цей 

орган у його відносинах з учасниками трудових правовідносин. На думку 

деяких дослідників, правовою основою діяльності такого важливого елемента 

інституційного контролю за належною реалізацією положень трудового 

законодавства, що складається із внутрішньодержавних та імплементованих 

європейських норм, як інспекції праці, є єдиний законодавчий акт, який 

регулював би питання контролю за неухильним дотриманням положень 

трудового права [162, c. 116]. Частково погодимося з цим, зважаючи, що 

наявність єдиного законодавчого акта, що регулює діяльність контрольного 

органу (при високій якості його змістовного наповнення та юридичної техніки) 

дала б можливість оптимізувати діяльність такого органу, проте фіксація норм 

у декількох законодавчих актах (за умови узгодженості їх змісту) не здатна 

стати перешкодою при реалізації інспекцією праці своїх функцій. 

Імплементація трудових норм, у тому числі європейських, на думку 

О. М. Ярошенка, була б неповноцінною без належної реалізації захисної 

функції трудової юстиції (маються на увазі спеціалізовані суди, які, окрім 

традиційних функцій, виконуватимуть функцію соціального примирення) [163, 

c. 10]. Доцільно погодитися з позицією автора в частині важливості належної 

реалізації захисної функції органами судової влади. І хоча, створення 

спеціалізованих судів із розгляду трудових спорів на сьогодні навряд чи здатне 

гарантувати досягнення бажаних результатів, упровадження такого механізму 

захисту прав людини та громадянина в майбутньому є цілком прийнятним. На 

цей час більш важливим є вироблення специфічного підходу національних 

судів до розгляду трудових спорів, у тому числі тих, що стосуються питань 

робочого часу. Цей підхід полягатиме в активному використанні надбань acquis 

communautaire Співтовариства (включно з рішеннями Суду ЄС та 
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рекомендаційними правовими актами). 

Україною при підписанні Угоди про асоціацію з ЄС та державами-

учасницями Співтовариства було взято на себе зобов’язання щодо провадження 

політики, спрямованої на забезпечення повної й ефективної зайнятості та гідної 

праці для всіх, зокрема чоловіків, жінок і молоді, а також визнанні та підтримці 

сприятливого впливу основних трудових стандартів і гідної праці на 

економічну ефективність, інновації та продуктивність, яка має бути врахована 

при досягненні більшої узгодженості між торговельними політиками, з одного 

боку, та зайнятістю і соціальними політиками, з іншого [115], а відтак, 

незважаючи на те, що переважна більшість правових та інших соціальних 

наслідків імплементації законодавства ЄС у сфері робочого часу в 

законодавство України настане саме на території України, не варто залишати 

поза увагою й міжнародні елементи системи інституційного сприяння 

імплементації законодавства ЄС. Основи такої системи закладені в Угоді про 

асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, 

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

іншого. Так, Угодою створено механізм, що складається з трьох органів: 

– Рада асоціації, створена з членів Уряду України, Ради ЄС та 

Європейської Комісії, функція якої полягає в здійсненні контролю та 

моніторингу застосування та виконання положень Угоди. Цей орган наділений 

найбільшою кількістю повноважень, унаслідок чого він є ключовим суб’єктом 

серед міжнародних спеціалізованих утворень, здатних надавати правову та 

організаційну підтримку компетентним національним органам України при 

реалізації ними своїх функцій у сфері імплементації європейських стандартів у 

сфері робочого часу, а також здійснювати зовнішній контроль за діяльністю 

національних суб’єктів, уповноважених виконувати завдання з реформування 

національної правової системи; 

– комітет асоціації, що надає допомогу Раді під час виконання нею своїх 

обов’язків і є за своєю суттю допоміжним органом, який не має широкого кола 

власних повноважень та може розглядатися як відносно відокремлений елемент 
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Ради асоціації; 

– парламентський комітет асоціації, сформований із членів Верховної 

Ради України та Європейського Парламенту, створений як платформа для 

обговорення будь-яких аспектів, що стосуються питань, які виникають у ході 

асоціації України до ЄС. Це утворення може розглядатися лише як другорядна 

інституція, здатна задавати загальні вектори розвитку діяльності з 

імплементації європейського законодавства, на противагу Раді асоціації та 

національним органам влади України. 

Зважаючи на викладене в дослідженні, можна говорити про наявність у 

правовому механізмі імплементації європейських норм про робочий час у 

національне трудове законодавство таких істотних складових, як: 

1) європейська правова основа стандартів у сфері стандартів робочого 

часу, що складається з нормативно-правових актів, де фіксуються норми, які 

регулюють питання робочого часу, а також практики їх тлумачення та 

застосування (у тому числі, але не лише – судової практики); 

2) нормативно-правовий механізм імплементації стандартів ЄС у 

сфері робочого часу на рівні законодавчого та підзаконного правового 

регулювання, який включає в себе специфічну процедуру аналізу змісту 

нормативно-правових актів, які регулюють визначені групи правових відносин, 

що є предметом правового регулювання аналогічних правових актів на 

території Співтовариства, а також застосування обмежень щодо нормативно-

правових актів, які не відповідають acquis communautaire ЄС; 

3) організаційно-правовий механізм імплементації європейських норм 

про робочий час, що складається із системи інституцій, наділених 

передбаченим законодавством колом функцій і повноважень, необхідних для 

належного реформування правової системи України відповідно до стандартів 

ЄС, а також взаємозв’язку між ними.  

Зазначене дає підстави для висновку про доцільність визначення 

правового механізму імплементації стандартів ЄС у сфері робочого часу в 

національне трудове законодавство як комплексу нормативно-правових 



 135 

процедур та організаційних заходів, застосовуваних уповноваженими 

загальними й спеціалізованими інституціями, що діють на національному та 

міжнародному рівнях із метою якісного включення в національне 

законодавство та правозастосовну практику системи стандартів, закріплених в 

acquis communautaire ЄС для встановлення адекватних пропорцій між робочим 

часом і часом відпочинку залежно від потреб працівників, розрахованих з 

огляду на особливості виконуваної ними трудової функції, характеристик та 

шкідливості виробництва, віку, стану здоров’я, тощо, а також з урахуванням 

законних інтересів роботодавців. 

Таким чином, правовий механізм імплементації європейських стандартів, 

що стосуються інституту робочого часу, у національне трудове законодавство 

складається з ряду взаємопов’язаних елементів. Ефективність взаємодії цих 

елементів є запорукою досягнення очікуваних результатів закріплення 

іноземних стандартів у законодавство України, а саме підвищення рівня 

гарантування прав людини та громадянина в процесі реалізації нею права на 

працю. 

Перша складова зазначеного механізму складається із системи стандартів 

ЄС у сфері робочого часу, зафіксованих у правових актах різних видів, а також 

упроваджена в національній практиці (у тому числі судовій). Важливим 

аспектом роботи з цією складовою механізму є ґрунтовний аналіз змісту 

стандартів, правових наслідків їх імплементації з огляду на чинне регулювання 

аналогічних питань у національному законодавстві та подальше виокремлення 

групи стандартів, імплементація яких на відповідному етапі розвитку 

правовідносин є доцільною (адже, як було доведено в ході аналізу, певні 

стандарти ЄС взагалі не потребують імплементації в національну правову 

систему у зв’язку із закріпленням у національному трудовому законодавстві 

вищих стандартів (наприклад, щодо кількості робочих годин на тиждень), а 

деякі правила, установлені в законодавстві ЄС, хоч за своїм змістом і є 

прийнятними для імплементації, усе ж повинні бути переформульовані з метою 

їх якісної інтеграції в національні правові акти (на прикладі норм про 
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тривалість надурочних робіт)). 

Наступний елемент механізму імплементації європейських стандартів 

пов’язаний зі специфічними процедурами, спрямованими на додатковий аналіз 

правових актів, що приймаються у сферах щодо яких була визнана необхідність 

їх реформування відповідно до acquis communautaire ЄС, а також стримування 

державних органів влади, уповноважених здійснювати правотворчі функції, від 

прийняття нормативно-правових актів, що не відповідають нормам права ЄС у 

відповідних сферах.  

Останньою складовою механізму імплементації європейських стандартів 

у сфері робочого часу є організаційно-правова структура, що складається з ряду 

органів державної влади, наділених специфічними повноваженнями та 

спеціально утворених національних і міжнародних органів у сфері адаптації 

законодавства України, наділених функціями щодо планування, реалізації, 

координації, контролю та фіксації результатів заходів з імплементації 

підвищених стандартів у сфері робочого часу, а також в інших визначених 

законодавством сферах. Максимально швидке та якісне досягнення цілей 

імплементації стандартів ЄС можливе за умови організації правильної взаємодії 

між усіма вказаними елементами зазначеного механізму та постійної роботи як 

над удосконаленням національних правових інститутів, так і над підвищенням 

якості нормативно-правового та організаційно-правового механізму 

імплементації європейських стандартів. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Дослідження європейських стандартів про робочий час і їх імплементація 

в трудове законодавство України стало підґрунтям для таких висновків. 

1. Джерело права Європейського Союзу є формою зовнішнього 

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

які встановлені законодавчим органом Євросоюзу та набувають вигляду 

нормативно-правових актів і регламентують суспільні правовідносини між 
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фізичними, юридичними особами та органами влади в ЄС, їх права, обов’язки 

та повноваження у відповідній галузі. Натомість до джерел права ЄС, які 

містять нормативні положення Європейського співтовариства у сфері робочого 

часу, необхідно відносити акти зовнішнього вираження, законодавчого 

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

обов’язки, повноваження та функції учасників трудових правовідносин у галузі 

визначення норм робочого часу працівників, які (акти) прийняті 

вповноваженими на те органами законодавчої влади ЄС та є 

загальнообов’язковими для всіх держав-членів Європейського Союзу. 

2. Джерела права Європейського Союзу про робочий час варто 

розглядати як зовнішню форму вираження й закріплення системи стандартів 

(прав, обов’язків і повноважень суб’єктів трудових правовідносин – 

працівників, роботодавців і їх об’єднань), розроблених та/або прийнятих 

компетентними інституціями ЄС для їх подальшого впровадження на території 

держав-учасниць Співтовариства з метою зміцнення системи гарантій прав 

людини та громадянина у сфері трудових відносин в цілому й робочого часу 

зокрема. 

3. Джерела права Європейського Союзу про робочий час класифіковано 

за ступенем узагальненості й інтенсивністю зв’язку з досліджуваним правовим 

інститутом на джерела права ЄС, спрямовані (1) на регулювання комплексних 

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

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

спеціальне безпосереднє регулювання питань робочого часу працівників, 

зайнятих у визначених сферах економічної діяльності на території Євросоюзу.  

4. Імплементація європейських норм права про робочий час у трудове 

право України – це комплекс нормативно-правових та організаційно-правових 

заходів, що реалізуються за допомогою визнання обов’язковості та перенесення 

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

національне законодавство із зарубіжних правових норм, які регулюють 

питання робочого часу, з повним або частковим збереженням форми та змісту, 
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що супроводжується їх належним тлумаченням, контролем за виконанням і 

забезпеченням повного дотримання всіма суб’єктами правовідносин, 

спрямованим, по-перше, на настання правових наслідків для учасників 

трудових правовідносин, аналогічних тим, що настають при застосуванні 

імплементованих іноземних норм/стандартів робочого часу і, по-друге, на 

підвищення рівня гарантування прав людини й громадянина при реалізації 

особами свого права на працю шляхом установлення адекватних пропорцій між 

робочим часом і часом відпочинку залежно від потреб працівників, 

розрахованих з огляду на особливості виконуваної ними трудової функції, 

характеристик та шкідливості виробництва, віку, особливостей стану здоров’я 

тощо, що здійснюється державою на виконання своїх міжнародних зобов’язань 

або за власною ініціативою. 

5. Імплементація стандартів ЄС у сфері робочого часу матиме таке 

значення для правової системи України та учасників трудових правовідносин: 

(а) прискорення прийняття нової нормативної бази, що регулює питання 

робочого часу зокрема й трудових правовідносин загалом; (б) виконання 

галузевих положень Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та ЄС, 

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

іншого; (в) ініціювання внесення змін до законодавства, яке регулює питання 

трудового права, що не стосуються робочого часу; (г) позбавлення працівників 

необхідності поступатися іншими інтересами на користь закріплення в 

колективних договорах додаткових стандартів робочого часу.  

6. У правовому механізмі імплементації європейських норм про робочий 

час у національне трудове законодавство визначені такі істотні складові, як: 

(а) європейська правова основа стандартів у сфері стандартів робочого часу, яка 

складається з нормативно-правових актів, у яких фіксуються норми, що 

регулюють питання робочого часу, а також практики їх тлумачення та 

застосування (у тому числі, але лише – судової практики); (б) нормативно-

правовий механізм імплементації стандартів ЄС у сфері робочого часу на рівні 

законодавчого та підзаконного правового регулювання, який включає в себе 
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специфічну процедуру аналізу змісту нормативно-правових актів, що 

регулюють визначені групи правових відносин, які є предметом правового 

регулювання аналогічних правових актів на території Співтовариства, а також 

застосування обмежень щодо нормативно-правових актів, які не відповідають 

acquis communautaire ЄС; (в) організаційно-правовий механізм імплементації 

європейських норм про робочий час, що складається із системи інституцій, 

наділених передбаченим законодавством колом функцій і повноважень, 

необхідних для належного реформування правової системи України відповідно 

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

7. Правовий механізм імплементації стандартів ЄС у сфері робочого часу 

в національне трудове законодавство – це комплекс нормативно-правових 

процедур та організаційних заходів, застосовуваних уповноваженими 

загальними та спеціалізованими інституціями, що діють на національному та 

міжнародному рівнях з метою якісного включення в національне законодавство 

та правозастосовну практику системи стандартів, закріплених в acquis 

communautaire ЄС для встановлення адекватних пропорцій між робочим часом і 

часом відпочинку залежно від потреб працівників, розрахованих з огляду на 

особливості виконуваної ними трудової функції, характеристик та шкідливості 

виробництва, віку, стану здоров’я тощо, а також з урахуванням законних 

інтересів роботодавців. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РОБОЧОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

3.1 Підвищення ефективності використання норм робочого часу як 

перспективний напрямок  удосконалення правового регулювання 

робочого часу в Україні 

 

Метою правового регулювання трудових відносин є сприяння в 

постійному зростанні рівня продуктивності праці. Таке завдання є змістом 

регулювальної та забезпечувальної функцій трудового права. Вони 

здійснюються завдяки дії якісно налагодженого механізму, що включає систему 

юридичних засобів, насамперед трудово-правових норм, спрямованих на 

результативну організацію роботи працівників. Одним з елементів, для якого 

характерні названі властивості, є виконання норм робочого часу, а також 

організаційно-правове забезпечення цього процесу.  

Для досягнення високих показників продуктивної трудової діяльності не 

достатньо встановити на законодавчому рівні норми тривалості, види та 

правовий режим часу, протягом якого працівники повинні виконувати трудові 

обов’язки, обумовлені укладеним із роботодавцем трудовим договором. У 

цьому випадку необхідним є розробка певного юридичного інструментарію, 

покликаного забезпечити ефективність використання норм робочого часу. 

Тобто йдеться про закріплення в трудових законах правових положень щодо 

відповідного порядку, який включатиме вимоги про оптимальну, раціональну й 

збалансовану реалізацію взаємних правомочностей і зобов’язань роботодавця 

та працівників з указаного питання.  

У науці трудового права дослідженню проблеми ефективності 

використання норм трудового права не приділялося належної уваги. 

Опосередковано деякі аспекти ефективності актуалізуються в працях таких 

учених, як А. В. Акуліч, Г. Г. Білієнко, В. Я. Бурак, І. М. Ваганова, М. І. 
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Гордієнко, В. В. Готра, З. В. Дзугкоева, Т. Н. Важенкова, В. С. Вітковський, 

В. С. Венедиктов, В. М. Гончаренко, О. С. Заржицький, Н. Л. Лютов, 

К. О. Кизименко, В. С. Козлов, О. Г. Комоцька, Л. Я. Островський, 

С. М. Прилипко,А. М. Соцький, О. В. Чесаліна, О. А. Шевченко, 

К. В. Шурупова, А. А. Юрченко та ін. Щодо чинного трудового законодавства, 

то воно не надає їй офіційного тлумачення чи вирішення, хоча 

правозастосовній практиці вона є вже давно відомою. На підставі цього виникає 

об’єктивна потреба в з’ясуванні сутності поняття «ефективність використання 

норм робочого часу» як комплексної складової трудового права та як 

перспективний напрям удосконалення правового регулювання робочого часу в 

Україні. Висвітлення правової сутності цієї категорії сприятиме виробленню 

сучасного бачення на співвідношення суб’єктивних трудових прав і обов’язків 

як роботодавців, так і працівників; фактичній реалізації трудової 

правосуб’єктності таких учасників соціально-трудових відносин, що виникають 

з метою забезпечення продуктивності праці, а також охорони й захисту їх 

відповідних трудових правомочностей. 

Одним зі структурних елементів поняття «ефективність використання 

норм робочого часу» є норма його тривалості. Варто наголосити на тому, що 

вона є й установчою складовою, оскільки визначає об’єкт цієї категорії. 

Під нормою робочого часу В. П. Марущак і Н. П. Долгіх розуміють 

установлену законом, колективним або трудовим договором для певного 

працівника тривалість його робочого часу за певний календарний період – день, 

тиждень, місяць [164, с. 83]. Тобто норма робочого часу визначається через 

його тривалість у формі певного календарного періоду. З цим поняттям можна 

цілком погодитися, оскільки воно показує підстави та зміст формування норми 

робочого часу. Це сприяє цілісному розумінню останньої й відповідає чинному 

трудовому законодавству. На думку ж Ю. П. Дмитренка, норма часу – це 

необхідна затрата часу на виготовлення одиниці продукції [15, с. 616]. У такій 

дефініції відображається економічний зміст періоду, коли працівники повинні 

виконувати свої трудові обов’язки. Запропоноване дослідником її значення є 
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занадто вузьким та не відображає справжньої сутності аналізованої категорії, 

адже норма робочого часу означає певну його тривалість, розподілену протягом 

календарного періоду. За переконанням В. І. Семенкова, норма тривалості 

робочого часу є встановленою величиною робочого часу, яку необхідну 

відпрацювати працівникові протягом календарного тижня чи доби [165, с. 351]. 

Саме за закріпленою на законодавчому або локальному рівнях нормою 

здійснюється вимір тривалості робочого часу; вона безпосередньо показує 

поєднання економічного та трудового змісту в понятті «норма робочого часу». 

Ураховуючи погляди вищевказаних учених на зміст поняття «норми 

робочого часу», можна схарактеризувати його в такий спосіб. Це встановлена в 

централізованому або локальному порядку тривалість періоду часу, коли 

працівники здійснюють свою трудову функцію та яка визначається певним 

календарним днем, тижнем чи місяцем. 

Щодо ефективності використання норм робочого часу, то воно 

розглядається як комплексне поняття трудового права. На підставі цього варто 

погодитися з Л. Я. Островським, який зазначає, що ефективне використання 

норм робочого часу характеризує інтенсивність праці, тому його правове 

регулювання повинно здійснюватися в рамках інституту нормування трудової 

діяльності [166, с. 17]. Водночас варто зауважити, що зміст указаної трудово-

правової дефініції розкривається лише завдяки систематизації положень таких 

інститутів трудово-правового характеру, як робочий час, нормування праці та 

трудова дисципліна. Розгляд окресленої категорії в межах одного з останніх 

буде однобічним і не відображатиме її справжню сутність. Така позиція 

пояснюється тим, що робочий час є об’єктом нормування праці, вимоги щодо 

дотримання останнього є складовими інституту трудової дисципліни. 

Зроблений висновок випливає з аналізу приписів Кодексу законів про працю 

України. Зважаючи на зазначене, досліджувану трудово-правову категорію 

варто розглядати як функціональну властивість інституту робочого часу. Саме 

за результатами її вивчення видається можливим сформулювати дефініцію 

ефективності використання норм робочого часу як цілісного явища трудового 
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права. 

Функціональний аспект розглядуваного трудово-правового поняття 

пов’язаний із причиною виникнення проблеми правового регулювання 

ефективності використання норм робочого часу. Вона полягає в залученні 

працівників до управління справами підприємства, установи й організації, де 

знаходиться їхнє місце роботи [167, с. 5]. Саме на підставі цього між 

працівниками й роботодавцем виникли трудові відносини з приводу організації 

та реалізації механізму використання робочого часу. Як наслідок, трудовий 

колектив і кожен окремо взятий працівник отримали певні повноваження у 

сфері використання робочого часу з метою забезпечення його ефективності. 

Вони стали відносно самостійними носіями функцій щодо регламентації 

механізму продуктивної реалізації норм робочого часу, спрямованого на 

«вдосконалення соціально-трудових відносин, а отже – досягнення позитивного 

економічного й соціального ефекту» [168, с. 84]. Усі названі обставини 

зумовили виникнення в науці трудового права поняття «ефективність 

використання норм робочого часу», правильне розуміння й застосування якого 

сприяє зменшенню необґрунтованих утрат робочого часу, розумній організації 

процесу його нормування для подальшого використання робочого часу 

винятково в цілях виконання працівниками своїх трудових обов’язків.  

Важливо зазначити, що з’ясування функціональної сутності аналізованої 

трудово-правової категорії передбачає окреслення предмета, яким вона 

визначається й для якого характерна ознака ефективності. Ним є такий елемент, 

як використання норм робочого часу. Він означає вживання, тобто витрачання 

певної міри праці за прямим призначенням – на виконання трудових 

зобов’язань, визначених трудовим договором і відповідними нормативно-

правовими актами. Це витрачання повинно бути повним і продуктивним. 

Перше означає відпрацювання всієї встановленої згідно з трудовим 

законодавством тривалості робочого часу, а продуктивне – це ефективне, 

іншими словами, результативне його використання [166, с. 17].  

Щодо норм робочого часу як важливого елемента предмета аналізованого 
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поняття, то вони визначаються як установлена трудовим законом, колективним 

договором чи угодою сторін тривалість робочого часу працівників, що 

обчислюється кількістю годин, які ці особи повинні відпрацювати протягом 

календарного періоду. Норми робочого часу характеризується робочими днями 

або робочими тижнями [169, с. 472]. Тому саме в предметі досліджуваної 

трудово-правової категорії виявляється функціональна властивість інституту 

робочого часу. Її можна також визначити як таку, у якій останній реалізується, 

тобто проявляє свою фактичну дію.  

Таким чином, поняття ефективності використання норм робочого часу 

відображає динамічну сторону механізму правового регулювання соціально-

трудових відносин. Ключовим моментом у ньому виступає здійснення певної 

сукупності трудових обов’язків. Установлення змісту, обсягу останніх, а також 

суб’єктів трудового права, для яких вони характерні, є досить важливим, 

оскільки сприяє формуванню цілісного уявлення про аналізовану трудово-

правову категорію. 

Як підкреслює І. М. Ваганова, на сьогодні «у трудовому праві стосовно 

інституту робочого часу кількісно домінує функціональний підхід. Це 

обумовлено тим, що проблеми робочого часу в Україні традиційно є 

проблемами суто практичного плану» [170, с. 370]. У свою чергу 

М. Г. Александров пояснює свої доводи, роблячи акцент на головному елементі 

в понятті робочого часу – встановленому законом або трудовим договором 

обов’язку працювати. Зміст останнього полягає в тому, що працівники, з одного 

боку, повинні дотримуватися закріпленої в певному нормативно-правовому акті 

міри праці (норм робочого часу), а саме тривалості робочого часу, а з іншого, – 

підпорядковуватися визначеному його розпорядку [65, с. 88]. Таким чином, 

регулювання використання норм робочого часу передбачає залежність 

ефективності цього процесу від виконання працівниками своїх трудових 

обов’язків. Указаний показник визначає якісну й кількісну результативність 

трудової діяльності працівників, спрямовану на досягнення й подальше 

підвищення продуктивності праці в цілому. Однак таке твердження не 
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розкриває сутності досліджуваного трудово-правового поняття в повному 

обсязі. 

У сфері нормування робочого часу діють два суб’єкти – працівник і 

роботодавець. Між ними наявні кореспондуючі зобов’язання, що цілком 

відповідає правовій природі трудових відносин. А тому «сторони трудового 

договору наділяються взаємними правами та обов’язками щодо дотримання 

нормативів і режиму робочого часу, встановлених трудовим законодавством 

або іншими локальними нормативними актами» [171, с. 10]. Взаємодіючи, 

зазначені суб’єкти трудового права повинні здійснювати свої правомочності у 

сфері праці з метою недопущення порушень установлених законом стандартів 

робочого часу та їх реалізації у визначених ним рамках. Це імперативне 

правило не може бути обмежене в процесі трудової діяльності. Воно становить 

фундаментальну засаду для визначення ефективності використання норм 

робочого часу.  

Як зазначається в науковій літературі, найважливішим зобов’язанням 

роботодавців і працівників є ефективне використання норм робочого часу [172, 

с. 302]. Від цього залежить не тільки продуктивність діяльності підприємства, 

установи чи організації, що виражається в отриманні певного прибутку, а й 

результативність функціонування механізму правового регулювання трудових 

відносин у цілому. Це пов’язано з тим, що завдяки налагодженій системі 

взаємозв’язків між роботодавцями та працівниками стає можливим ефективно 

використовувати робочий час. 

На підставі вищезазначеного формується зміст поняття «ефективність 

використання норм робочого часу», складові якого пов’язані з правовим 

статусом як працівників, так і роботодавців. Перші повинні виконувати 

встановлену трудовим законом частку суспільно необхідної праці…, а власник, 

у свою чергу, зобов’язаний надавати відповідну для цього можливість» [47, 

с. 9]. Завдання роботодавця – це належна організація процесу використання 

працівниками норм робочого часу безпосередньо на підприємстві, в установі 

або організації, за якого відсутні будь-які фактори, що відволікають від 
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здійснення трудової функції. Іншими словами, він повинен створити умови, 

необхідні для того, щоб результат виконання працівниками своїх трудових 

обов’язків був ефективним – спрямованим на отримання реального продукту 

праці: прибутку для роботодавця й заробітної плати для працівників. 

Вищезазначені обов’язки роботодавця щодо створення необхідних 

організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної 

роботи визначаються положенням ч. 1 ст. 149 КЗпП України як забезпечення 

трудової дисципліни. До того ж повне та раціональне використання норм 

робочого часу є однією із цілей застосування правил внутрішнього трудового 

розпорядку поряд із підвищенням продуктивності праці та випуском 

доброякісної продукції [173, с. 426]. Адже під підпорядкуванням указаним 

правилам розуміється не тільки дотримання режиму робочого часу, 

недопущення порушень у процесі праці, а й ефективне використання робочого 

часу [174, с. 195]. Це означає, що розглядувана категорія є обов’язковим 

елементом інституту трудової дисципліни, оскільки завдяки їй формується 

середовище продуктивної праці. У результаті можна констатувати, що 

досліджуване поняття має організаційний і цільовий характер.  

Аналізоване поняття як складова категорії трудової дисципліни 

передбачає систему заходів, необхідних для реалізації тієї проблеми, яка є його 

змістом – забезпечення ефективного використання працівниками робочого 

часу. На думку І. М. Ваганової, це запобіжні заходи примусового характеру, що 

застосовуються роботодавцем при недотриманні працівниками вимог 

продуктивності робочого часу з метою припинення вчинення окремих дій 

(бездіяльності) і спонукання їх до належного виконання своїх трудових 

обов’язків. Вони повинні бути закріплені на рівні трудового закону. Для цього 

чинне законодавство про працю та законопроект нового Трудового кодексу 

України (доопрацьованого) варто доповнити статтею про встановлення 

обов’язку для працівників і роботодавця щодо беззаперечного дотримання 

нормативів і режиму робочого часу. Основними її положеннями мають бути 

такі: (1) закріплення правила про взаємне зобов’язання сторін трудового 



 147 

договору щодо недопущення порушень нормативів і режиму робочого часу, які 

визначаються трудовим законодавством, локальними нормативними актами або 

трудовим договором; (2) надання роботодавцю, з одного боку, права вимоги до 

працівника про те, щоб останній продуктивно використовував свій робочий час, 

а з іншого, – права не здійснювати плату за працю працівнику, який не 

виконував своїх трудових обов’язків у межах норм робочого часу, за винятком 

передбачених трудовим законом випадків; (3) установлення для роботодавця 

обов’язку із забезпечення в межах робочого часу можливості, за якої працівник 

має змогу справляти свої фізіологічні потреби, уживати ліки, а також учиняти 

інші дії, що запобігають загрозі його життю чи здоров’ю; (4) передбачення 

кореспондуючого права вимоги працівника до роботодавця щодо забезпечення 

його роботою відповідно до трудового договору в межах робочого часу й 

виплати компенсації в разі позбавлення його можливості працювати, за 

винятком визначених законодавством про працю випадків; (5) визначення 

виключних випадків, за настання яких використання працівником норм 

робочого часу вважатиметься неефективним. Так, у разі неможливості виходу 

на роботу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або іншими причинами 

працівник зобов’язаний з урахуванням наявних можливостей негайно 

повідомити про це роботодавця після виникнення обставин, що 

перешкоджають його виходу на роботу [171, с. 16, 17]. Окремі види заходів 

запобігання неефективному використанню працівниками робочого часу 

(наприклад, вимога роботодавця приступити до виконання працюючими своїх 

трудових обов’язків) повинні бути визначені на законодавчому рівні та 

застосовуватися лише в межах робочого часу.  

Отже, вищевикладене дає змогу окреслити зміст поняття «ефективність 

використання норм робочого часу», ключовим аспектом якого є дотримання 

працівниками та роботодавцем норм тривалості робочого часу шляхом 

покладання на них взаємних трудових зобов’язань і забезпечується 

встановленими на законодавчому рівні механізмами запобігання можливим 

порушенням вказаного правила. Тільки завдяки цьому використання норм 
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робочого часу вважатиметься ефективним, тобто таким, що привело до 

продуктивності праці. 

Передумовою ефективності використання норм робочого часу є належна 

правова організація цього використання. Вона полягає в поєднанні 

централізованого (державного) регулювання міри тривалості праці, її видів, 

порядку встановлення та інших важливих питань робочого часу з локальною 

регламентацію, завдяки якій означені проблеми деталізуються й 

конкретизуються. При цьому саме за допомогою місцевих трудово-правових 

норм регулюються питання, пов’язані з розподілом, дотриманням і 

раціональним використанням робочого часу [167, с. 9]. У Кодексі законів про 

працю України чи інших законодавчих актах не встановлюються критерії 

ефективності використання норм періоду часу, коли працівники повинні 

безумовно виконувати свою трудову функцію. Вони визначаються внутрішнім 

правовим порядком, що діє на певному підприємстві, в установі чи організації. 

Він включає трудовий і колективний договори, правила внутрішнього 

трудового розпорядку тощо. Така система субординації відображає юридичний 

механізм формування розглядуваної проблеми. Цим і пояснюється брак 

законодавчого визначення поняття «ефективність використання норм робочого 

часу» або звичайної вказівки на це в тексті нормативно-правового акта у сфері 

праці. 

Натомість для трудового законодавства деяких країн характерним є пряме 

закріплення положень про ефективне використання норм робочого часу. 

Структурно вони містяться в розділах (главах), присвячених правовому 

регулюванню останнього як інституту трудового права. Так, у ст. 132 

Трудового кодексу Республіки Білорусь установлюються основні обов’язки 

роботодавців і працівників з указаного питання. Названим нормативно-

правовим актом у сфері праці визначається, що працівники зобов’язані вчасно 

приходити на роботу й повністю виконувати встановлену законодавством 

тривалість робочого часу для виконання своїх обов’язків, а роботодавець 

повинен створювати умови для повного й продуктивного його використання 
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[175]. При цьому зазначені зобов’язання учасників трудових відносин 

конкретизуються в інших статтях ТК, статутах і положеннях про дисципліну, 

колективних і трудових договорах. Окрім того, передбачається низка 

законодавчих заборон щодо недопущення випадків відволікання працівників 

від їх безпосередньої роботи, вивільнення від роботи для виконання 

громадських обов’язків і проведення заходів, не пов’язаних із трудовою 

діяльністю. Така норма має універсальний характер, тобто поширюється на всіх 

роботодавців. Винятки можуть бути встановлені чинними законодавчими актам 

чи колективним договором (угодою) [176, с. 501]. До того ж з аналізу 

нормативного матеріалу ТК випливає, що трудові обов’язки працівників і 

роботодавців щодо ефективного використання робочого часу визначаються 

правилами внутрішнього трудового розпорядку. Це свідчить про те, що зміст 

досліджуваного поняття не тільки окреслюється положеннями інституту 

робочого часу, а й лежить у площині трудової дисципліни.  

По-друге, практику надання законодавчого тлумачення розглядуваній 

трудово-правовій категорії варто оцінювати цілком позитивно. Така доцільність 

обумовлена тим, що забезпечується єдність наукового й правозастосовного 

розуміння у сфері використання норм робочого часу. Водночас необхідно 

підкреслити, що закріплений у ТК припис, який відповідно йменується як 

«використання робочого часу», ґрунтовно визначає сутність досліджуваного 

поняття. Воно (використання) інтерпретується як двостороннє й 

кореспондуюче зобов’язання працівників і роботодавців, згідно з яким перші 

повинні безумовно та не відволікаючись на інші громадські завдання 

виконувати свою трудову функцію протягом установлених норм тривалості 

робочого часу, а інші – належно організовувати цей процес. При цьому не 

можна погодитись із переліком законодавчих заборон, які виключають 

можливість працівників бути вивільненими від виконання своїх трудових 

обов’язків протягом певної тривалості робочого часу. Насправді, деякі з них 

невмотивовані та не свідчать про неефективне використання працюючими норм 

робочого часу. 



 150 

Незважаючи на те, що національне трудове законодавство не оперує 

поняттям «ефективність використання норм робочого часу», усе ж варто 

наголосити на тому, що в ч. 4 ст. 67 КЗпП України, як і в ч. 7 ст. 155 проекту 

ТК України вживається термін «раціональне використання робочого часу». Для 

його правильного розуміння та виявлення його співвідношення з поняттям 

«ефективність» доцільно звернутися до семантики лексем. Так, згідно зі 

словником української мови слово «раціональний» тлумачиться як такий, що 

«ґрунтується на вимогах розуму та логіки; спрямований до кращого, 

розумнішого застосування чого-небудь; доцільний» [177, с. 459]. Щодо слова 

«ефективність», то воно є абстрактним іменником до слова «ефективний». Під 

останнім мається на увазі такий, який «приводить до потрібних результатів, 

наслідків, дає найбільший ефект; який викликає ефект», тобто «результат, 

наслідок, яких-небудь причин, сил, дій, заходів» [177, с. 492]. До того ж 

раціональне використання робочого часу забезпечується зміцненням трудової 

дисципліни, заохоченням працівників вищою заробітною платою, 

вдосконаленням організації праці та полегшенням її умов [178, с. 186].  

З наведеного вбачається, що категорія «раціональний» входить до змісту 

поняття «ефективність», є наслідок її дії. На підставі цього можна стверджувати 

про те, що гносеологія досліджуваних понять є різною. Ефективність є 

результатом раціонального використання норм робочого часу, тобто наслідком 

розумної й доцільної організації здійснення такого процесу. Ураховуючи 

зазначене, більш виваженим видається у формулюваннях трудово-правових 

категорій уживати термін «ефективність чи ефективне використання норм 

робочого часу», оскільки воно об'ємніше й повніше відображає мету 

застосування певної міри праці в трудових правовідносинах – підвищення її 

продуктивності. 

Щодо відмінних від Кодексу законів про працю України нормативно-

правових актів у сфері трудових відносин, що вивчаються, то вони досить 

детально врегульовують питання ефективного використання робочого часу. До 

них належать передусім правила внутрішнього трудового розпорядку.  
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Ще однією категорію, часто вживаною в науці трудового права, є поняття 

«продуктивне використання норм робочого часу». Узагалі під словом 

«продуктивний» мається на увазі такий, який спрямований на створення 

матеріальних благ, а продуктивність – це відповідна властивість [177, с. 174]. За 

порівняння значення зазначеного слова із семантикою слів «ефективний», 

«ефективність» можна зробити висновок про те, що вони не є тотожними. 

Відмінність між продуктивністю та ефективністю використання норм робочого 

часу вбачається у визначенні першої ознакою якості другої. Таке розуміння 

співвідношення окреслених понять простежується в Кодексі законів про працю 

України, де йдеться лише про продуктивність праці. Щодо використання норм 

робочого часу як складової трудової дисципліни, то воно розглядається як таке, 

що спрямоване на досягнення зазначеного результату трудової діяльності. 

Проте він є одним із результатів ефективності використання норм періоду часу, 

коли працівники зайняті виконанням своїх трудових обов’язків. Досліджуване 

поняття не обмежується тільки спрямованістю на досягнення продуктивності 

роботи, його призначення полягає також у забезпеченні вдосконалення 

правового регулювання соціально-трудових відносин.  

До того ж чинне трудове законодавство передбачає різні види норм 

тривалості робочого часу: нормальна, скорочена та неповна. Кожна із них має 

свій особливий правовий механізм регламентації. Незважаючи на це, 

ефективність використання вказаної варіативності є єдиною. Виконання 

працівниками своїх трудових обов’язків протягом нормальної чи похідної від 

неї тривалості робочого часу спрямоване на отримання працівниками та 

роботодавцем певного соціально-економічного результату праці за мінімізації 

трудових витрат.  

Водночас не можна забувати, що відпрацювання працівниками 

скороченої, неповної чи навіть ненормованої тривалості робочого часу має 

створювати для них певний ефект, при цьому не лише у вигляді продуктивності 

праці. Такий результат полягає насамперед у дотриманні трудових прав 

працівників, які часто порушуються при застосуванні особливих видів робочого 
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часу. У науковій літературі з питань трудового права інколи з цього приводу 

зазначається, що ненормований робочий час (так звані «переробітки») «по суті 

являє собою латентну форму примусової праці, оскільки дозволяє 

роботодавцеві практично безкарно залучати працівників до роботи за межами 

нормальної тривалості робочого часу необмежену кількість разів» [179, с. 255]. 

У зв’язку з цим працівники можуть не виконувати або неналежним чином 

виконувати свої трудові обов’язки, що негативно впливає на використання 

ними норм робочого часу й фактично призводить до його неефективності. Тому 

ключовим аспектом розглядуваної трудово-правової категорії є організація 

роботодавцем процесу відпрацювання працівниками тієї норми тривалості 

робочого часу, яка чітко визначена державними або локальними нормативно-

правовими актами. 

З іншого боку, працівники, зайняті неповний робочий час, мають 

користуватися умовами, еквівалентними тим, якими користуються працівники, 

які зайняті повний робочий час [180, с. 155]. Цей міжнародний стандарт, 

закріплений у Конвенції й Рекомендації МОП «Про роботу на умовах 

неповного робочого часу» № 175 від 1994 р. та № 182 від 1994 р. відповідно 

[див.: 181; 182]. Із зазначеного стає зрозуміло, що у сфері використання 

особливих норм робочого часу роботодавець наділяється необхідними для 

забезпечення його ефективності обов’язками. Сутністю останніх є безпосередня 

й безумовна реалізація гарантій трудових прав працівників для того, щоб вони 

мали змогу результативно відпрацьовувати нормативно встановлену й розумну 

тривалість робочого часу. 

Водночас ефективність виконання працівниками встановленої законом 

норми тривалості робочого часу залежить не тільки від належної організації 

останньої, а й від непорушності правил про її «розумні» критерії. У цьому 

випадку мається на увазі «обов’язок роботодавця встановлювати тривалість 

робочого часу не довшу, ніж передбачену в законодавстві» [183, с. 23]. Це 

означає, що норми тривалості робочого часу визначаються зазначеним 

суб’єктом трудовим відносин тільки з неухильним дотриманням вимог чинного 
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трудового законодавства та колективних договорів (угод) [184, с. 107]. Тобто 

йдеться про обов’язкове узгодження ним своїх трудових дій із вимогами 

законів про працю та міжнародних стандартів, якими передбачаються граничні 

норми робочого часу, а також максимально допустима його тривалість. Тільки 

у тому разі, коли роботодавець виконає свій обов’язок щодо реалізації права 

працівників на розумне обмеження тривалості робочого часу, що гарантується 

Європейської соціальною хартію [185], працівники матимуть фактичну 

можливість здійснити покладені на них трудові обов’язки протягом 

установленої норми робочого часу. Саме за таких обставин створюються 

необхідні умови для ефективного використання норм останнього. Окрім того, у 

виконанні роботодавцем указаного завдання проявляється функціональна 

ознака робочого часу, що становить зміст визначення про ефективне 

використання його норм.  

При цьому варто зауважити, що сутність досліджуваної категорії не 

обмежується лише шляхом установлення роботодавцем норм тривалості 

робочого часу з урахуванням принципу розумності. Вона більш ємна та 

включає систему трудових зобов’язань роботодавця щодо забезпечення 

ефективності використання працівниками норм такого періоду часу. Тому 

роботодавець повинен, перш за все, забезпечити працівників роботою, 

обумовленою трудовим договором, протягом усього періоду встановленого 

робочого часу – робочого дня (зміни), робочого тижня тощо. Водночас на нього 

покладаються обов’язки щодо підтримки в робочому стані необхідного для 

безперебійної праці обладнання, своєчасного надання завдань, а також 

організації обліку використаного й втраченого робочого часу [166, с. 18]. Таким 

чином, тільки комплексне виконання роботодавцем своїх обов’язків із питань 

нормування робочого часу є безумовною запорукою ефективного використання 

його тривалості. Саме таке розуміння дає змогу точно й повно тлумачити 

розглядувану трудово-правову категорію. 

Ознакою, за допомогою якої розкривається сутність досліджуваного 

поняття, є також законодавчо встановлена форма фіксації ефективності 
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використання норм робочого часу. Така риса є досить важливим аспектом 

аналізованої категорії трудового права. Це твердження пояснюється тим, що 

хоча ефективність використання норм тривалості робочого часу й 

відображається в кінцевих результатах праці, однак вона обов’язково повинна 

визначатися під час усього процесу трудової діяльності. Це здійснюється за 

допомогою такого юридичного засобу як облік робочого часу, обов’язок з 

організації якого покладається на роботодавця. Згідно з положеннями чинного 

трудового законодавства обліку підлягає фактичний робочий час, який 

складається з відпрацьованого й невідпрацьованого часу, що включається до 

робочого відповідно до нормативних приписів [186, с. 463]. При цьому варто 

зазначити, що під невідпрацьованим розуміється втрачений робочий час, що 

може мати місце за чи без наявності вини працівника. Він показує 

неефективність використання норм робочого часу, оскільки не проявляється в 

результаті у вигляді створення чи підвищення продуктивності праці. Його 

фіксація в обліку робочого часу поряд з ефективним відпрацьованим робочим 

часом забезпечує визначення втраченого результату від роботи (трудового 

ефекту), яка не виконана працівниками. Це цілком логічно, оскільки тільки в 

разі здійснення праці (відпрацювання) протягом установлених норм тривалості 

робочого часу може настати такий її наслідок як продуктивність. 

Метою обліку робочого часу є контроль з боку роботодавця за 

виконанням працівниками встановлених норм робочого часу, який дає змогу 

виявити його втрати та встановити їх причини [165, с. 368]. У ньому 

фіксуються відомості про явку працівників на роботу та її здійснення протягом 

установленої тривалості робочого часу [164, с. 91], тобто дані про фактично 

відпрацьований час кожним із них [15, с. 277].  

Таким чином, облік робочого часу є важливим організаційно-правовим 

інструментом забезпечення ефективності використання працівниками його 

норм. Він яскраво показує співвідношення та поєднання трудових зобов’язань 

роботодавців і працівників у сфері застосування нормативів робочого часу, 

виконання яких спрямоване на результативність праці. Водночас регламентація 
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питань обліку робочого часу сприяє формуванню змісту поняття «ефективність 

використання норм тривалості робочого часу». Утверджується правило про те, 

що така трудово-правова категорія за своєю природою є функціональною, 

оскільки містить положення про взаємні права й обов’язки сторін трудового 

договору, спрямовані на отримання корисних соціально-економічних наслідків, 

у тому числі й продуктивності трудової діяльності, завдяки належно та розумно 

організованому процесу використання норм тривалості зазначеного періоду 

часу. 

Таким чином, можна виділити такі загальні ознаки ефективності 

використання норм робочого часу.  

По-перше, ефективність використання норм робочого часу є 

функціональною характеристикою інституту робочого часу. Вона показує 

практичне застосування останнього в системі трудових відносин.  

По-друге, ефективність використання норм тривалості робочого часу 

обов’язково передбачає наявність кореспондуючого взаємозв’язку між 

роботодавцями та працівниками. Перші організовують процес раціонального й 

продуктивного використання робочого часу, а інші безпосередньо його 

використовують у визначеному законом і локальними актами порядку.  

По-третє, метою ефективного використання норм робочого часу є 

досягнення продуктивності праці. Завдяки цьому роботодавець отримує певний 

прибуток, а працівники мають змогу реалізувати свої працездатність, творчі 

здібності та одержати плату за свою роботу.  

По-четверте, формою вираження ефективності використання норм 

робочого часу є його облік. У ньому фіксуються фактично виконані трудові 

зобов’язання працівників і роботодавців щодо виконання своїх обов’язків у 

сфері праці протягом робочого часу. 

Окремо необхідно відзначити, що на сьогодні актуальність проблеми 

ефективного використання робочого часу на підприємствах усе більше зростає. 

Ефективність роботи будь-якого підприємства безпосередньо залежить від 

раціонального використання робочого часу співробітниками, оскільки час – це 
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найважливіший дефіцитний ресурс. Спроектувати трудовий процес, а також 

обґрунтувати ті чи інші витрати робочого часу співробітників можна тільки на 

базі вихідної інформації (технологічний процес і спеціальні документи, що 

регламентують роботу тих чи тих співробітників) і спеціальних досліджень. 

Робочий час і його продуктивне використання набуває суттєвого 

значення у зв’язку з підвищенням цінності кожної години в робочому процесі 

та необхідністю дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. Він 

повинен використовуватися працівниками й службовцями лише для виконання 

трудової функції. Одним із важливих завдань, що стоїть перед кожним 

підприємством є скорочення втрат робочого часу, відповідно кожне 

підприємство для покращення результатів діяльності має практично 

використовувати робочий час. Саме тому вивчення втрат робочого часу 

повинно проводитися постійно шляхом аналізу його структури, виявлення 

причин невиконання норм і його нераціональних витрат, адже відпрацьований 

працівниками час є основним вимірником праці [178, с. 181].  

Різновид ефективності робочого часу є відношенням фактичного 

результату його використання до потенційно можливого й спостерігається в 

практичній управлінській діяльності, що пов’язане з незадовільним рівнем 

регламентації робочих процесів в організації. Робочий час – один із 

центральних інститутів трудового права, який є сукупністю правових норм, 

установлених з метою забезпечення працівникам права на відпочинок і 

обмеження робочого часу, а також з метою закріплення міри праці [187, с. 403]. 

Отже, саме використання робочого часу в раціональний спосіб є умовою 

забезпечення стабільності економічного характеру підприємства, тому що 

нераціональне його використання кожним працівником призводить до значних 

втрат для виробництва в цілому. 

Ефективність використання норм робочого часу пов’язана з правовим 

статусом як працівників, так і роботодавців. «Перші повинні виконувати 

встановлену трудовим законом частку суспільно необхідної праці…, а власник, 

у свою чергу, зобов’язаний надавати відповідну для цього можливість» [47, 
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с. 9]. Завдання роботодавця – це належна організація процесу використання 

працівниками норм робочого часу безпосередньо на підприємстві, за якого 

відсутні будь-які фактори, що відволікають від здійснення трудової функції. 

Іншими словами, він повинен створити умови, необхідні для того, щоб 

результат виконання працюючими своїх трудових обов’язків був ефективним – 

спрямованим на отримання реального продукту праці: прибутку для 

роботодавця та заробітної плати для працівників. Саме нормування праці 

сприяє раціональній розстановці працівників підприємства і ефективному 

використанню ними робочого часу, здійснює вплив на покращення організації 

праці та виробництва [170, с. 372]. Отже, від повноцінної віддачі для виконання 

поставлених завдань упродовж робочого часу, залежить рівень фінансово-

економічних показників діяльності підприємства. 

Підвищення рівня раціонального використання робочого часу – один із 

основних напрямів вирішення економічних, виробничих і соціальних проблем в 

умовах ринку. Заходи правового характеру з приводу запобігання 

нераціональному використанню робочого часу – важлива основа для діяльності 

роботодавця в економічних умовах [188, с. 369]. У нормативно-правових актах 

підприємства з урахуванням специфіки їхньої діяльності необхідно передбачати 

загальний перелік бездіяльності працівника, що в подальшому буде 

розцінюватися роботодавцем як непродуктивне використання робочого часу 

[170, с. 375]. Таким чином, норми для визначення тривалості робочого часу 

необхідно розподілити, щоб створити умови для здійснення підприємством 

своїх функцій, злагодженої роботи підрозділів і служб, а також дотримання 

норм трудового законодавства. 

Аналізуючи досвід країн Європейського Союзу щодо ефективності 

робочого часу, робимо акцент на тому, що адаптованість з питань робочого 

часу та його ефективного використання має відбуватися на локальному рівні й 

має бути реалізована за допомогою запровадження нормування праці та 

програм організаційно-економічних заходів оптимізації витрат робочого часу, 

що, у свою чергу, розширить вибір механізмів здійснення трудової діяльності. 
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До основних напрямів щодо впливу на ефективність робочого часу в 

країнах Європи, можна віднести такі: 

 удосконалення нормативно-правової бази, яка регулює соціально-

трудові відносини та створення системи галузевих нормативів із приводу 

ефективного використання робочого часу. Передумовою ефективності 

використання норм робочого часу є належна правова організація останнього. 

Вона полягає в поєднанні централізованого (державного) регулювання міри 

тривалості праці, її видів, порядку встановлення та інших важливих питань 

робочого часу з локальною регламентацію, завдяки якій означені проблеми 

деталізуються й конкретизуються. При цьому саме за допомогою місцевих 

трудово-правових норм регулюються питання, пов’язані з розподілом, 

дотриманням і раціональним використанням робочого часу [189, с. 79]. 

Ефективність використання норм робочого часу є функціональною 

характеристикою інституту робочого часу. Вона показує практичне 

застосування останнього в системі трудових відносин. У зарубіжній 

практиці [190] також застосовують систему аналогів і порівнянь, згідно з якою 

плановий час на операції визначається за аналогією (тобто з досвіду та зі 

статистики) до подібних операцій, які вже були проведені раніше. Дані для 

аналогічних операцій беруться з каталогів, які, наприклад, у Німеччині можна 

знайти у відкритому доступі [191]. У законодавстві України подібні каталоги чи 

збірники із нормативами для найбільш часто використовуваних операцій 

знайти досить складно. Норми тривалості робочого часу визначаються 

суб’єктом трудових відносин тільки з неухильним дотриманням вимог чинного 

трудового законодавства та колективних договорів [184, с. 107]. Тобто йдеться 

про обов’язкове узгодження ним своїх трудових дій із вимогами законів про 

працю та міжнародних стандартів, якими передбачаються граничні норми 

робочого часу, а також максимально допустима його тривалість. Тільки в тому 

разі, коли роботодавець виконає свій обов’язок щодо реалізації права 

працівників на розумне обмеження тривалості робочого часу, що гарантується 

Європейської соціальною хартію, працівники матимуть фактичну можливість 
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здійснити покладені на них трудові обов’язки протягом установленої норми 

робочого часу. Таким чином, варто підкреслити, що як у працівника, так і 

роботодавця об’єктивно підвищується економічний інтерес до встановлення й 

застосування робочого часу більш результативно, а трудові стандарти на 

підприємстві повинні забезпечувати належне виконання функціональних 

обов’язків працівників, визначених укладеною з роботодавцем угодою; 

 запровадження методів визначення робочого часу на підприємстві 

та методів покращення продуктивної діяльності працівників. У країнах 

Європи застосовують методи для визначення затрат часу працівниками на 

виконання обумовлених завдань. Зазвичай це аналізування відбувається на 

підставі статистичного методу, бо саме він передбачає визначення нормативів 

на основі статистичних даних щодо подібних операцій минулого. По суті, 

більшість сумарних методів зводяться до методу аналогій, що виділяється 

окремо в складі сумарних методів [191].  

Основними методами нормування на підприємствах в економічно 

розвинутих країн є: хронометраж, лінійне програмування, багатофакторний 

регресійний аналіз, різновиди статистичних методів вивчення витрат, що 

найбільш широко застосовуються в Німеччині. Запровадження заходів у сфері 

нормування праці поєднує в собі розробку форм звітності та документації з 

урахуванням наявної класифікації норм трудових витрат. Також у країнах 

Європи значна увага приділяється визначенню норми робочого часу та її 

складових, у зв’язку з чим на національному й галузевому рівнях 

розробляються спеціальні довідники, що містять тлумачення відповідних 

понять, методичні уніфікації. В обов’язковому порядку в межах організації 

формується фонд робочого часу, який поділяється на цілоденний, що містить 

кількість робочих днів для одного чи групи працівників у визначений період 

часу та фонд внутрішньо-змінного характеру, що становить обумовлену 

кількість годин роботи за зміну [192, с. 210].  

Отже, запровадження методів визначення робочого часу на 

підприємствах і методів покращення продуктивної діяльності працівників 
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знайшло широке застосування на теренах країн Європи, що покращує 

координацію дій трудового процесу загалом та ефективного використання 

робочого часу зокрема. 

Використання цілоденного робочого часу визначається на підставі 

табельного обліку, а внутрішньо-змінного – проведенням таких обстежень:  

1) метод фотографії та самофотографії допомагає встановлювати втрати 

робочого часу та спрямований на розробку заходів щодо вдосконалення його 

використання. Для аналізу отриманих даних розраховується коефіцієнт 

використання змінного робочого часу, його явних і прихованих втрат [193, 

с. 75]. Отже, цей метод дає змогу виявляти всі види втрат робочого часу та 

створювати заходи для їх усунення. Певною мірою він проявляється через 

вплив на ефективність робочого часу, тому що дає можливість усувати 

недоліки та раціональніше на підставі вказаних коефіцієнтів упроваджувати 

механізм нормування робочого часу;  

2) метод моментних спостережень ураховує втрати робочого часу та 

виявляє їх причини. Його перевагою є велика кількість спостережуваних 

об’єктів, через що поліпшується оперативність отримання та достовірність 

інформації, але точно визначити обсяг певних втрат протягом зміни загалом 

неможливо [194, с. 172]. Також у країнах ЄС для розрахунку величини витрат 

робочого часу з поділом на типові операції використовують метод укрупнення. 

Конкретні витрати часу отримують із таблиць, графіків, номограм або 

розраховують за допомогою емпіричних формул. Тому вважаємо, що ці методи 

в результаті спостережень дадуть змогу одержати статистичні дані щодо 

доцільного використання робочого часу. Оскільки події, що вивчаються, мають 

випадковий характер, то обробка досліджень указаними методами дає 

можливість установити закономірності появи цих подій та визначити затрати 

часу та їх питому вагу у фонді робочого часу; 

 удосконалення організації робочого часу та розроблення 

автоматизованих систем нормування праці. Формою вираження ефективності 

використання робочого часу є його облік. У ньому фіксуються фактично 
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виконані трудові зобов’язання працівників і роботодавців щодо виконання 

своїх обов’язків у сфері праці протягом робочого часу. Варто наголосити на 

тому, що на підприємствах у країнах ЄС створені спеціальні програми з 

нормування праці для здійснення координації за робочим часом працівників, 

що є доцільним запровадити в Україні. Доповнення діяльності центральної 

служби нормування підприємства зумовлене необхідністю встановлення в його 

підрозділах напружених норм часу на деякі види робіт і створення єдиної 

нормативно-інформаційної бази. Автоматизовані системи нормування праці на 

підприємствах, як правило, функціонують в єдиному комплексі із системами 

планування й організації виробництва. Новою тенденцією таких систем за 

кордоном є посилення координаційного впливу центральної служби 

нормування праці в рамках всього підприємства. Варто відзначити, що в 

країнах Європи багато уваги приділяється чіткому визначенню самої норми 

часу та її складових, у зв’язку з чим на національному й галузевому рівнях 

розроблені спеціальні довідники, які містять термінологічні тлумачення 

відповідних понять, методичні уніфікації. Наприклад, у Великій Британії 

розроблено єдиний термінологічний довідник з нормування праці [195, с. 83]. 

Отже, важливою умовою підвищення ефективності трудових ресурсів є 

використання робочого часу в раціональний спосіб. Таким чином, нормування 

праці є невід’ємною складовою господарського механізму управління та 

засобом регулювання соціально-трудових відносин між роботодавцями і 

найманими працівниками, у тому числі з питань ефективного використання 

робочого часу. Указаний напрям має бути реалізований в Україні з 

урахуванням досвіду країн Європи, що допоможе повною мірою запровадити 

програми нормування праці для здійснення координації за робочим часом 

працівників; 

 реалізація заходів із питань використання ефективних норм 

робочого часу. При використанні робочого часу за ефективним показником 

важливе значення має його режим, бо саме він відповідає зростанню 

ритмічності виробництва, підвищенню якості праці, диференційованому 
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співвідношенню між складовими виробничого процесу, зменшенню впливу 

негативних чинників, які позначаються на фінансово-економічному стані 

підприємства. Затрати робочого часу значною мірою залежать від працівника, а 

також від причин організаційно-технічного характеру. Рівень ефективності 

праці знаходиться в прямій залежності від використання робочого часу, що 

приводить до зростання продуктивності праці без додаткових заходів для 

підприємства [195, с. 85]. Указане положення при продуктивній діяльності 

працівників та обґрунтованому використанні ними робочого часу впливатиме 

на покращення праці чи виробництва. Таким чином, мають розроблятися 

норми, які будуть діяти в межах цілого підприємства чи його функціональних 

підрозділів і включатимуть у себе мотиваційну складову для підвищення 

ефективності робочого часу працівників, що в подальшому забезпечить 

конкурентоспроможність підприємства. 

Напрямами випливу на ефективність робочого часу в Україні є такі: 

– запровадження ефективної системи нормування робочого часу на 

підприємстві. В умовах дії різноманітних форм власності, у тому числі й на 

працю, у роботодавця та працівника підвищується економічний інтерес до 

встановлення обґрунтованих витрат робочого часу. Без запровадження 

регулювання нормативного характеру у сфері робочого часу не можуть 

відбуватися позитивні перетворення всередині підприємства. Активізація 

виробництва пов’язана з виробленням правових і моральних форм регулювання 

суспільних відносин [12, с. 3]. Чим більше норми права відображають 

об’єктивні умови, тим ефективнішим є правове регулювання.  

У межах підприємства невід’ємним складником має бути облік і контроль 

витрат виробництва, у тому числі на робочий час. Підвищити ефективність 

використання робочого часу можна за допомогою таких особливостей, як 

взаємні обов’язки сторін, система матеріального стимулювання, умови праці 

[196, с. 293]. Детально врегульовують питання ефективного використання 

робочого часу правила внутрішнього трудового розпорядку. Наприклад, 

розділ V Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників 
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державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом 

Міністра освіти і науки України № 455 від 20 грудня 1993 р. називається 

«Робочий час і його використання» [197]. Водночас ефективність виконання 

працівниками встановленої законом норми тривалості робочого часу залежить 

не тільки від належної організації останньої, а й від непорушності правил про її 

«розумні» критерії [183, с. 23]. У цьому випадку мається на увазі «обов’язок 

роботодавця встановлювати тривалість робочого часу не довшу, ніж 

передбачену в законодавстві». Згідно з положеннями чинного трудового 

законодавства обліку підлягає фактичний робочий час, який складається з 

відпрацьованого й невідпрацьованого, що включається до робочого часу 

відповідно до нормативних приписів [186, с. 463]. При цьому варто зазначити, 

що під невідпрацьованим розуміється втрачений робочий час, що може мати 

місце за/без наявності вини працівника та показує неефективність використання 

норм робочого часу, оскільки не дає результату у вигляді підвищення 

продуктивності праці. Його фіксація в обліку робочого часу поряд із 

ефективним відпрацьованим робочим часом забезпечує визначення втраченого 

результату від роботи, яка не виконана працівниками. Це цілком логічно, 

оскільки тільки у разі здійснення праці протягом установлених норм тривалості 

робочого часу може настати такий її наслідок як продуктивність. Метою обліку 

робочого часу є контроль з боку роботодавця за виконанням працівниками 

встановлених норм робочого часу, який дає можливість виявити його втрати та 

встановити їх причини [165, с. 368].  

О. М. Ярошенко зазначає, що локальні правові акти, будучи 

підзаконними, мають конкретизувати, деталізувати та розвивати норми 

трудового законодавства щодо місцевих умов певного підприємства [198, с. 65]. 

У свою чергу В. С. Венедиктов наголошує, що за допомогою локальних 

правових норм регулюються питання, пов’язані з розподілом, дотриманням і 

раціональним використанням робочого часу [189, с. 79]. Ми підтримуємо ці 

позиції й від себе додаємо, що саме правила внутрішнього трудового 

розпорядку можуть значно покращити та врегулювати в межах підприємства 
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ефективність робочого часу працівників. 

Підсумовуючи сказане про один із напрямів ефективного використання 

робочого часу, варто наголосити на важливості його регулювання на 

локальному рівні, а саме за допомогою колективного договору, який є більш 

гнучким елементом правового регулювання, ніж законодавство у сфері 

трудових відносин. На нинішньому етапі в Україні вказані правила 

реалізовуються не повною мірою й тільки в деяких сферах знайшли своє 

відображення. Для реалізації зазначеного напряму на законодавчому рівні 

мають бути розроблені пропозиції та аргументації з приводу застосування 

правил трудового розпорядку, що надасть змогу підприємствам застосовувати 

їх згідно зі специфікою своєї діяльності; 

– оптимізація затрат робочого часу. Для ефективного використання 

робочого часу розроблені програми організаційно-економічних заходів 

оптимізації витрат, що охоплюють низку систем, покликаних вирішувати 

широке коло завдань із відповідного напряму. На рівні управління 

підприємством має бути сформована комплексна програма, яка буде 

спрямована на досягнення запланованого фонду робочого часу. У зв’язку з тим, 

що декомпозиція цілей повинна забезпечувати найбільш ефективне досягнення 

кінцевих результатів [199, с. 135]. Виявлення резервів використання робочого 

часу, ефективність усіх стадій виробництва залежать від його обліку. 

Незалежно від режиму роботи на кожному підприємстві має бути організовано 

табельний облік використання робочого часу [200]. В Україні робочий час 

нормується законодавчо, проте власник може запропонувати окремим 

працівникам індивідуальні умови праці. Однак при цьому необхідно зважати, 

що збільшення тривалості робочого часу понад норму супроводжується 

зниженням продуктивності праці, погіршенням якості продукції, збільшує 

ризик виробничого травматизму [201, с. 139].  

На нашу думку, для оптимізації затрат робочого часу необхідним є 

запровадження системи його визначення, а на підставі досліджень має бути 

затверджена програма заходів оптимізації витрат часу, що включатиме в себе 
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розширене коло питань і дій з приводу продуктивного його використання та 

вдосконалення продуктивності праці. Ефективне використання робочого часу, а 

також боротьба з його втратами потребують поліпшення організації праці без 

додаткових капітальних вкладень; 

– запровадження методів визначення робочого часу на підприємстві. 

Скорочення втрат робочого часу залежить як від зовнішніх, так і внутрішніх 

факторів. Доцільно зазначити, що управління робочим часом має враховувати 

умови, що гарантують скорочення його витрат. Для виявлення впливу факторів 

на використання робочого часу доцільно провести комплексний аналіз 

використання річного фонду робочого часу за системою показників [199, 

с. 131]. Методи визначення часу, який має регулюватися на підприємстві 

потребують подальшого розвитку в напрямі створення механізмів та алгоритмів 

проведення досліджень. Науково-практична цінність методів при визначенні 

ефективного використання робочого часу має визначатися спеціалістами з 

організації праці [199, с. 131]. Запровадження методу елементарних нормативів, 

в основі якого лежать мікроелементні нормативи, розроблені для трудових 

рухів і дій. За допомогою такого нормування можна зробити детальний аналіз 

фактично будь-якого трудового процесу та вибрати оптимальний варіант його 

виконання [191]. В Україні та країнах СНД використовується розроблена 

система БСМ – базова система мікроелементів. Часовий чинник є ресурсом, що 

має принципове значення для раціоналізації виробничих процесів. За 

допомогою різних методів, зокрема фотографії робочого часу, хронометражу та 

інших можливе результативне обґрунтування та вдосконалення робочого часу 

[202, с. 146]. Тому на підприємстві чи в організації значне значення має 

ефективність виробничого процесу з найменшими витратами робочого часу. 

Отже, удосконалення трудового процесу припускає оптимальне поєднання всіх 

елементів праці, а також установлення взаємозв’язку учасників виробництва 

для максимально продуктивного використання робочого часу; 

– удосконалення системи мотивації працівників для ефективного 

використання робочого часу. Важливою складовою цього напряму є те, що 
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система мотивації працівників зумовить підвищення рівня продуктивності 

праці в організації. Звичайно, за допомогою показника продуктивності праці 

неможливо оцінити поточний рівень мотивації персоналу на підприємстві, 

оскільки на продуктивність праці та ефективне використання робочого часу, 

крім мотиваційної політики, впливає низка інших факторів [203, с. 80]. 

Управління цим процесом полягає в мінімізації відхилення між потребами та 

інтересами працівників і конкретними можливостями їх задоволення [204, 

с. 138]. Одним з основних підходів до регулювання робочого часу та мотивації 

є надання додаткового часу для відпочинку. Це робиться за допомогою 

зменшення часу для праці, зміни тривалості різного роду відпусток, роботи в 

неповний робочий день чи тиждень [202, с. 147]. Певною мірою це 

підтверджується тим, що відбувається сполучення матеріальної винагороди з 

різноманітними системами соціальних виплат і пільг, що здійснюються на рівні 

підприємств та формують спеціальні соціальні фонди [205, с. 25]. 

Продуктивність праці конкретного працівника зумовлена насамперед 

можливостями індивідуального характеру, а також його усвідомленням власної 

ролі в колективних зусиллях [206, с. 85]. У свою чергу оптимізація системи 

мотивації працівників для найбільш раціонального використання робочого часу 

повинна враховувати актуальні потреби, як аналіз внутрішніх спонукальних сил 

трудової поведінки працівника, а також забезпечення індивідуального підходу 

до працівників, що вкрай важливо для продуктивного ставлення до праці та 

розвитку раціонального використання часу. 

За допомогою вказаного напряму з’являється можливість ефективно 

координувати робочий час працівників, зокрема нематеріальною мотивацією, 

що виступає позитивним фактором у заохоченні персоналу до роботи. Отже, 

мотиваційна система не буде ефективною, якщо вона базуватиметься лише на 

фінансових стимулах і не включатиме нематеріальні складові. Також слід 

вказати про те, що підприємство повинно вести належну політику підвищення 

ефективності використання робочого часу й раціонально інтегрувати її зі 

сферами планування, організації та мотивації праці. Завдяки такому 
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комплексному підходу результативніше будуть використовуватися ресурси 

підприємства. 

Ураховуючи викладене, можна стверджувати, що під поняттям 

«ефективність використання норм робочого часу» варто розуміти корисний 

результат, отриманий за результатами належної організації правового 

регулювання на рівні підприємства, установи, організації питань щодо 

добросовісного виконання працівниками встановленої трудовим законом міри 

праці. Іншими словами, це наслідок соціально-економічного й правового 

характеру, який виражається в продуктивності праці, заздалегідь розумно 

нормованої в аспекті робочого часу, а також у прибутковості господарської 

діяльності роботодавця в цілому. Трудово-правова категорія ефективності 

використання норм робочого часу є за своєю юридичною природою 

функціональною, оскільки вона відображає механізм організації з певною 

метою процесу реалізації сторонами трудових відносин законодавчих положень 

про нормування робочого часу, де функцію використання виконують 

працівники, а функцію його належної організації – роботодавець. 

Цілком логічно, що трудове законодавство України повинне включати 

норми, які передбачають запровадження роботодавцем дій із приводу 

запобігання нераціональному використанню працівниками робочого часу з 

метою стимулювання підвищення рівня виробництва на підприємстві. 

Проаналізовані напрями з приводу ефективного використання робочого часу 

мають важливе значення для розробки управлінських програм підвищення 

цього процесу на підприємстві. Особливу увагу приділено розкриттю характеру 

їх впливу на ефективність робочого часу, що отримали поширення в країнах 

Європи. У свою чергу вдосконалення системи мотивації працівників зумовить 

більш раціональне використання часу впродовж трудового дня, а 

запровадження в межах підприємства цільової комплексної програми допоможе 

досягти ефективного його використання. 
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3.2 Перспективи розширення застосування стандартних і нестандартних 

режимів робочого часу в Україні та Європі 

 

Реалізуючи закріплене Конституцією України основне трудове право – 

право на працю, працівники виконують обумовлені трудовим договором 

обов’язки з підляганням правилам внутрішнього трудового розпорядку 

протягом упорядкованої тривалості робочого часу. Завдяки цьому 

забезпечується налагодженість та організованість процесу трудової діяльності: 

кожен працівник виконує визначену централізованими чи локальними 

нормативно-правовими актами міру праці в установлених робочо-часових 

рамках. Основою, на якій побудований означений механізм, є система певних 

трудових правил у сфері застосування положень інституту робочого часу, 

реалізація яких здійснюється в установленій законодавством про працю формі. 

Останньою виступає режим робочого часу, який характеризується видовою 

різноманітністю. Саме це є ключовим питанням досліджуваної проблематики. 

З’ясування сутності порядку організації робочого часу або, іншими 

словами, видів його режиму вимагає висвітлення аспектів їх прояву як у 

національному, так і в зарубіжному законодавстві. Зокрема це стосується країн 

Європи, курс на зближення із правовими системами яких, у тому числі й у 

галузі трудового права, обрала Україна. Проведений на підставі цього аналіз 

сприятиме визначенню співвідношення форм робочого часу, міжнародній 

універсалізації вітчизняних нормативно-правових актів із питань режиму 

робочого часу, виявленню та подоланню прогалин і колізій у цій сфері, 

запозиченню європейського досвіду, а також удосконаленню правового 

регулювання відповідних трудових відносин загалом. Крім того, дослідження 

питання про зовнішнє вираження часу, протягом якого працівники повинні 

виконувати обов’язки, обумовлені укладеним з роботодавцем трудовим 

договором, одночасно на рівні вітчизняного та європейського законодавства 

слугуватиме підставою для вдосконалення правового регулювання в цій царині. 

Також ґрунтовний розгляд постановленої тематики значною мірою вплине на 
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практику застосування положень про європейські й національні форми 

робочого часу, адже саме вона є показником ефективності нормативної 

регламентації відносин у сфері праці. Правильне використання юридичних 

інструментів інституту вказаного періоду є запорукою реалізації основних 

трудових прав працівників відповідно до принципів і стандартів України та 

країн Європи. 

Перш за все відмітимо, що в науковій літературі під стандартними 

режимами робочого часу розуміють звичайні режими робочого часу. Так, 

Ю. Ф. Іванов, М. В. Іванова та Л. М. Кононенко при виділенні названої форми 

використовують критерій сфери застосування. На підставі цього загальним 

(стандартним) режимам робочого часу вчені надають значення такого 

розподілу норми тривалості робочого часу, який відбувається за тижневий або 

інший обліковий період [207, с. 122]. Такої ж позиції дотримується й 

П. Д. Пилипенко [208, с. 107]. Як правило, стандартний режим робочого часу 

визначається в трудових законах і проявляється в порядку організації робочого 

дня та тижня. Однак у наведеному визначенні не простежується, у чому саме 

полягає сутність стандартних форм робочого часу. 

Отже, стандартний режим робочого часу – це порядок організації 

робочого часу, який передбачає розподіл норм його тривалості протягом 

певного календарного періоду, яким є робочий день і робочий тиждень, та є 

загальним для всіх працівників. 

Щодо поняття нестандартних режимів робочого часу, то, як наголошують 

теоретики трудового права, вони «застосовуються лише як виняток щодо 

певного кола осіб. Законодавче закріплення спеціальних режимів робочого часу 

зумовлене особливими умовами та характером праці, специфікою займаної 

посади, соціальною функцією особи тощо» [209, с. 283]. Такий підхід 

побудовано на принципі єдності та диференціації правового регулювання 

трудових відносин. До того ж вони вводяться відповідно до вимог 

національного та європейського трудового законодавства у випадках, коли 

специфіка організації праці та (або) виробництва виключає або робить 
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недоцільним застосування стандартних форм робочого часу [210, с. 18]. Тобто 

це такі види режиму останнього, які «виходять за межі восьмигодинного 

робочого дня і сорокагодинного нормативного робочого тижня» [211, с. 239]. Їх 

не можна ототожнювати зі стандартними формами робочого часу, оскільки, як 

підкреслює Л. Я. Островський, відсутність притаманних загальним режимам 

робочого часу характеристик означає, що інші його форми є нестандартними 

[212, с. 16]. Останні є похідними від стандартних форм робочого часу. Така 

позиція панує й у трудовому законодавстві країн Європи, де приділено значну 

увагу регламентації питань застосування особливих форм організації робочого 

часу. Вони деталізуються та конкретизуються в нормативних приписах, що 

запобігає виникненню прогалин у правовій регламентації підстав і порядку їх 

застосування. 

Таким чином, нестандартний режим робочого часу – це порядок 

організації робочого часу, який передбачає відмінний від загального порядок 

розподілу норми його тривалості протягом календарного облікового періоду.  

Поняття стандартних і нестандартних режимів (форм) робочого часу 

мають спільні та відмінні ознаки. Їх визначення дає змогу провести чітке 

розмежування вказаних трудово-правових категорій, а також допомагає 

виявити та дослідити притаманні їм особливості. 

Спільні ознаки, якими характеризуються стандартні й нестандартні 

форми робочого часу, відображають їх об’єднувальні аспекти. Першою 

спільною ознакою є те, що нестандартні та стандартні види режиму робочого 

часу виступають формами його організації, тобто визначеним на законодавчому 

рівні або локально-договірним методом розподіл норми тривалості робочого 

часу за певними календарними періодами з урахуванням надання належного 

працівникам відпочинку в цьому періоді [213, с. 149]. Вони є зовнішнім 

вираженням упорядкування того часового проміжку, коли працівники 

зобов’язані виконувати свої трудові обов’язки. Тобто умовно можна 

стверджувати, що їм властива єдність об’єкта, яким виступає робочий час. Без 

нього форми останнього не можуть існувати. Також зміст категорій 
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стандартних і нестандартних режимів робочого часу включає встановлення 

взаємозв’язку між ним і часом відпочинку, оскільки вони можуть діяти 

одночасно.  

Другою спільною ознакою є цільовий характер досліджуваних форм 

робочого часу в Україні та Європі. Ці форми покликані, з одного боку, 

забезпечити дотримання встановлених норм робочого часу, а з іншого, – 

захистити інтереси працівників та утвердити непорушність правил охорони 

праці [172, с. 292]. З цього вбачається, що вони спрямовані на утвердження 

принципу законності й реалізації вимог трудової дисципліни при застосуванні 

працівниками та роботодавцями положень інституту робочого часу зокрема й 

трудових відносин загалом. 

Крім того, до переліку цілей форм робочого часу варто додати 

«досягнення оптимального чергування робочого й неробочого часу, що 

забезпечує належну організацію праці, краще використання засобів 

виробництва й охорону здоров’я працівників, створення їм можливості для 

участі в різних сферах соціального життя» [214, с. 196]. Означене завдання 

виконується завдяки поєднанню в правовому регулюванні відносин у сфері 

праці положень про режим робочого часу й часу відпочинку. Як свідчить 

вітчизняна та європейська правозастосовна практика, воно повинно 

ґрунтуватися на засадах раціональності та продуктивності трудової діяльності. 

Також від належного застосування роботодавцем на підприємстві, в 

установі чи організації відповідних нестандартних або стандартних видів 

режиму робочого часу залежить «ефективність використання кадрів, техніки, 

узгоджена діяльність колективу та трудова дисципліна» [15, с. 276]. Іншими 

словами, ідеться про фактичну впорядкованість розподілу норм тривалості 

робочого часу протягом певного календарного періоду. Відповідний обов’язок 

покладається саме на роботодавця. При його здійсненні повинні бути дотримані 

вимоги трудового законодавства та враховані інтереси працівників. У підсумку 

це сприяє результативності кадрової політики, ресурсозбереженню, 

запобіганню виникненню випадків дисциплінарних проступків та 
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установленню соціального діалогу між працюючими та роботодавцем. 

На підставі вищенаведеного варто зазначити, що провідною й спільною 

для обох досліджуваних форм робочого часу є ознака мети як комплексу цілей 

щодо належної його організації та недопущення будь-яких порушень трудових 

прав працівників, щодо яких вони застосовуються. Це узагальнювальна 

властивість, яка показує єдине джерело походження видів режиму робочого 

часу та їх основну сутність. Водночас кожна вказана ціль отримує особливе 

відображення в конкретній формі періоду часу, коли працівники повинні 

виконувати свої трудові обов’язки. 

Третьою спільною ознакою є імперативність стандартних і нестандартних 

форм робочого часу в Україні та Європі. Вона випливає з норм, якими вони 

встановлюються. Її зміст полягає в тому, що названі види режиму робочого 

часу є «складовим елементом внутрішнього трудового розпорядку на 

підприємстві, а тому кожен працівник зобов’язаний їх дотримуватися» [209, 

с. 280]. Зроблений висновок цілком узгоджується з позицією законодавця, 

згідно з якою правило про не порушення працівниками та роботодавцем 

встановленого порядку організації робочого часу є вимогою трудової 

дисципліни. Тому вираження означених форм робочого часу в локальних 

нормативно-правових актах є цілком закономірним і відповідає принципу 

законності, що діє у сфері правового регулювання трудових відносин. 

Четвертою спільною ознакою є одночасне закріплення на законодавчому 

рівні як стандартних, так і нестандартних видів режиму робочого часу. Так, у 

головних регулювальних актах України та країн Європи в указаній сфері є 

окремий розділ про робочий час працівників. У ньому, як правило, 

установлюються загальні та спеціальні положення щодо досліджуваних 

трудово-правових категорій. Крім того, з аналізу приписів Кодексу законів про 

працю України, Кодексу праці Республіки Польща [215], Закону Федеративної 

Республіки Німеччина «Про робочий час» № BGBl. I S. 1170, 1171 від 6 червня 

1994 р. [216], Трудового кодексу Франції від 1 травня 2008 р. [217] та ін. 

вбачається, що ними передбачаються конкретні нестандарті й стандартні форми 
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робочого часу. У названих трудових нормативно-правових актах вони так не 

йменуються, а лише належать до наукових понять.  

Ще однією важливою об’єднувальною ознакою стандартних і 

нестандартних форм робочого часу є їх регулювання на міжнародному, 

наднаціональному та державному рівнях. Трудовими законами кожної країни 

Європи, у тому числі й України, нормативно-правовими актами 

(конвенційними договорами, директивами, рекомендаціями та ін.) 

Європейського Союзу, Міжнародної організації праці тощо визначається 

механізм організації робочого часу, який включає питання видів, елементів, 

змісту його режиму. Це сприяє загальній уніфікації законодавства про працю в 

європейському регіоні шляхом вироблення міжнародних стандартів у сфері 

застосування форм робочого часу з метою охорони й захисту трудових прав 

працівників. 

Окрім спільних ознак, форми робочого часу характеризуються й 

відмінними рисами, які можна поділити на дві основні групи. 

1. Першою відмінною ознакою є першорядність і визначальний характер 

стандартних форм робочого часу. Як зазначає Н. Шурупова, «стандарт» у 

такому випадку – це умовний термін, який уведений для простоти і зручності 

класифікації усієї сукупності видів режиму робочого часу на дві групи: 

стандартні й нестандартні [218, с. 205]. Таке розмежування відображає 

механізм законодавчого регулювання питань організації періоду часу, протягом 

якого працівники здійснюють визначені домовленістю з роботодавцем трудові 

завдання. У кожній країні він має свої особливості, проте їх об’єднує 

нормативне закріплення юридичної можливості обирати необхідну форму 

робочого часу, за винятком установлених трудовим законом випадків. Також 

тільки після з’ясування сутності стандартних видів режиму робочого часу 

можна точно й повно зрозуміти причини та випадки застосування його 

нестандартних форм. 

Загальні форми робочого часу характерні для трудового законодавства 

України та країн Європи. У ньому закріплюється й ним створено правову 
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основу для існування таких видів режиму цього періоду. У свою чергу на 

нормативному рівні встановлюється правило, згідно з яким вони як певні 

трудово-правові еталони повинні відповідати єдиним вимогам і не мати в собі 

особливостей [218, с. 205]. Це означає, що національні та європейські закони 

про працю закріплюють однозначні та не спеціальні стандарти розподілу норм 

тривалості періоду часу, під час якого працівники виконують лише свої трудові 

зобов’язання. Їм властивий загальний характер, що полягає в поширенні їх 

вимог на всіх працівників, без будь-яких винятків, тобто вони не 

застосовуються до окремих категорій працівників, для яких функціонує 

нестандартний режим робочого часу.  

З урахуванням вищевикладеного варто зазначити, що в науковій 

літературі трудового права визначаються такі ознаки стандартних форм 

робочого часу, як: 

1) точна відповідність положень правил внутрішнього трудового 

розпорядку про такі види режиму робочого часу трудовому законодавству;  

2) загальнообов’язковий характер як для роботодавця, так і для трудового 

колективу, який перебуває з ним у колективних трудових відносинах, і кожного 

окремо взятого його члена;  

3) відсутність змінності, підставою якої є чергування груп працівників за 

часом виконання роботи (так звані однозмінні форми робочого часу); вони 

«застосовуються на більшості підприємств при фіксованій тривалості робочого 

дня» [15, с. 276]; 

4) наявність циклічності й повторюваності, тобто стану постійної 

тривалості робочих і вихідних днів, стабільності часових періодів втілення 

елементів режиму робочого часу, за яких зміни будуть сприйматися як щось 

виняткове;  

5) норма тривалості робочого часу реалізовується кожного дня або 

робочого тижня, а щотижнева тривалість робочого тижня не може 

перевищувати граничної тривалості, що встановлюється трудовим законом;  

6) щоденна тривалість робочого часу може бути різною, іншими словами, 
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однаковою вона бути не повинна [218, с. 205, 206].  

Щодо останньої риси варто вказати, що для повної норми робочого часу 

національним і більшістю європейських трудових законів максимум не 

встановлений. Тривалість щоденної роботи визначається локально, а саме 

правилами внутрішнього трудового розпорядку з дотриманням норми робочого 

тижня. Водночас тільки за наявності всієї названої сукупності характеристик 

окремо взята форма робочого часу вважатиметься стандартною, тобто такою, 

що не містить у собі жодних особливостей. 

2. Другою відмінною ознакою є особливий характер нестандартних форм 

робочого часу. У науковій літературі нестандартні види режиму робочого часу 

визначаються як «спеціальні» стосовно стандартних, які вважаються 

загальними для перших [219, с. 279]. Їх формування в економіці та правовій 

системі України і європейських держав пов’язано з процесами глобалізації, 

поглибленням міжнародного розподілу праці та переходом від індустріального 

до постіндустріального (інформаційного) суспільства. Саме внаслідок дії всієї 

сукупності зазначених об’єктивних факторів відбулися зміни у сфері трудових 

відносин шляхом збільшення гнучкості та диференціації робочого часу [220, 

с. 57]. Упровадження нестандартних форм указаного періоду на великих, 

середніх чи малих підприємствах стало цілком виправданим, оскільки сприяло 

зростанню продуктивності праці й отриманню роботодавцем значних 

прибутків, виявилося ефективним засобом для боротьби з частковим 

безробіттям, яке було поширеним під час світових економічних криз. Тому 

виникнення спеціальних видів режиму робочого часу є цілком закономірним і 

викликано потребами пошуку нових і ефективних засобів організації праці. 

Крім того, ці форми стали одним з елементів організаційної основи для 

нестандартної зайнятості, яка «не відповідає стандартним правилам та потребує 

спеціального механізму правового регулювання та організаційно-економічного 

забезпечення» [221]. У такому разі йдеться про запровадження порядку 

розподілу робочого часу працівників, який за своїм змістом зовсім не схожий з 

усталеним. Завдяки цьому вдалося врахувати особливості трудової діяльності 
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окремих категорій працівників, а також регулювати новітні нестандартні форми 

робочого часу, що виникають одночасно зі становленням сучасних видів праці. 

Їх упровадження спричинило появу модернізованих видів зайнятості 

працівників, які відповідали їх інтересам та були для них прийнятними. 

Нестандартні та стандартні форми робочого часу, які використовуються в 

Україні та країнах Європи, класифікуються за певними критеріями. Оскільки 

загальні й спеціальні режими цього періоду регламентуються нормами 

трудового права, то першорядною підставою їх диференціації можна назвати 

спосіб їх визначення. Виходячи з цього, форми робочого часу можна поділити 

на такі, які закріплені законодавцем, та які витлумачені вченими й мають 

науковий характер. 

На законодавчому та, за загальним правилом, науковому рівнях 

стандартні режими робочого часу в Україні та країнах Європи представлені 

такими різновидами, як режим робочого дня та режим робочого тижня.  

Перший (застосовується як українськими, так і європейськими 

роботодавцями без винятку) – це режим робочого дня. При режимі з денним 

обліком робочого часу встановлена законом тривалість робочого часу 

реалізовується протягом кожного робочого дня. Причому норма робочого дня 

при п’ятиденному чи шестиденному робочому тижні складає однакову 

кількість годин [209, с. 281]. Тобто один календарний день виступає величною, 

за якою визначається норма тривалості стандартного режиму робочого дня. 

Вона показує, скільки саме працівники мають перебувати на роботі й 

виконувати покладені на них трудові обов’язки протягом одного дня. 

Статтею 57 КЗпП України встановлюються такі складові означеної форми 

робочого часу, як час початку та закінчення щоденної роботи. Також 

закріплюється правило про те, що вони передбачаються правилами 

внутрішнього трудового розпорядку та графіками змінності відповідно до 

чинного законодавства. Зазначені елементи відображають межі тривалості 

одного робочого дня, яких працівники повинні обов’язково дотримуватися. 

Оскільки законодавець установлює тільки загальні положення щодо них, то 
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цілком правильним є, що їх деталізація відбувається саме завдяки локальному 

регулюванню. 

Як підкреслює Л. Я. Островський, час початку та закінчення щоденної 

роботи (тобто робочого дня) є основним та обов’язковим елементом будь-якого 

режиму робочого часу незалежно від того, чи він зафіксований у локальних 

нормативних актах (правилах внутрішнього трудового розпорядку, графіку 

змінності чи індивідуальному трудовому договору) [212, с. 18]. Це 

обґрунтовується тим, що завдяки вказаній стандартній формі робочого часу 

визначаються не тільки години та хвилини, коли працівники повинні з’явитися 

на роботу та залишити її, а й установлюється норма тривалості робочого дня як 

міра витрачання праці протягом такого календарного періоду. Окрім того, 

режим останнього є підґрунтям для організації інших форм робочого часу. 

Обов’язковою складовою режиму робочого дня в трудово-правовій 

системі європейських держав є безпосереднє встановлення граничної межі 

норми тривалості щоденної роботи, тобто її стандарту. Так, відповідно до 

ст. 129 Кодексу праці Республіки Польща тривалість може бути не більше 

восьми годин в день. Це загальноприйнятий принцип правового регулювання 

робочого часу працівників, якого дотримуються всі країни Європейського 

Союзу, у тому числі й Польща. У зв’язку з цим аналогічне правило закріплено в 

Законі Федеративної Республіки Німеччина «Про робочий час», зокрема там 

передбачається нормований робочий день, тривалість якого в загальному не 

повинна перевищувати 8 год., однак може бути продовжена до 10 год., якщо 

протягом 6 календарних місяців або 24 тижнів у середньому була дотримана 

норма про 8-годинний робочий день. Таким чином, німецьке трудове 

законодавство встановляє загальні та спеціальні правила щодо визначення 

режиму робочого дня, які чітко окреслюються й можуть бути застосовані за 

обумовлених законом умов. 

У польському та болгарському трудових кодексах передбачені подібні 

положення. Відмінність полягає в тривалості облікового періоду: у Польщі вона 

не повинна перевищувати 3-х місяців (з 1 січня 2003 р. – 4-х місяців), у Болгарії 
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– 60 днів, і таке подовження робочого дня допускається не більше, ніж 

протягом 20 послідовних днів. При цьому в Польщі, Німеччині допускається 

зміна, у тому числі збільшення, облікового періоду в колективних договорах 

(угодах) [222]. Зміна тривалості робочого дня в аспекті збільшення є 

допустимим явищем і застосовується тільки за певних обставин і до окремих 

категорій працівників. У цьому разі також ідеться про фіксацію робочого дня у 

формі обліку. Останній не є самостійною формою робочого часу.  

Щодо Трудового кодексу Франції, то ст. L3121-34 проголошується, що 

тривалість щоденної роботи не може перевищувати 10 год., якщо винятки не 

встановлені у визначеному законодавством порядку. Виходячи із положень 

законодавства Європейського Союзу, членом якого є Франція, то перевищення 

норми робочого часу, яка, як правило встановлюється у 8 год., не може 

розцінюватися як порушення у сфері трудових відносин. Це зумовлено тим, що 

європейська спільнота допускає 48-годинний робочий тиждень. 

Підсумовуючи вищенаведене, можемо стверджувати, що європейське 

трудове законодавство приділяє особливу увагу регламентації порядку режиму 

робочого дня як стандартної форми розподілу тривалості робочого часу. 

Завдяки цьому досягається точність, ясність і зрозумілість установленого 

трудовим законом порядку розподілу норми тривалості робочого часу протягом 

одного трудового дня. 

У порівнянні з країнами Європи Кодекс законів про працю України 

відповідних положень не містить. Натомість у ст. 52 визначено два аспекти 

вирішення питання організації робочого дня, які залежать від установленого на 

підприємстві, в організації чи установі режиму робочого тижня. По-перше, це 

відсутність спеціальної вказівки на граничну денну норм робочого часу при 

запровадженні роботодавцем для працівників п’ятиденного робочого тижня 

[14, с. 276]. У такому разі йому надається право визначати тривалість щоденної 

роботи спільно з виборним органом первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником) з обов’язковим дотриманням установленої 

законом норми тривалості робочого тижня. По-друге, законодавчо визначається 
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максимальна межа тривалості робочого дня тільки для режиму шестиденного 

робочого тижня, яка складає 7, 6 год. або 4 год. за тижневої норми 40, 36 год. чи 

24 год. відповідно. Хоча в національному трудовому законі, за загальним 

правилом, не встановлюється гранично допустима норма тривалості робочого 

дня, однак посилюються юридичні гарантії для працівників, які виконують свої 

трудові обов’язки при дії режиму шестиденного робочого тижня шляхом 

деталізації порядку денної міри їх праці. Крім того, спостерігається тенденція 

надання такій стандартній формі робочого часу як режим робочого тижня 

характеру визначального фактора для іншої його неспеціальної форми – 

режиму робочого дня. 

Проводячи узагальнення аналізу робочого дня як стандартного режиму 

робочого часу, важливо зазначити, що він виступає необхідним елементом 

робочого часу. Завдяки йому вимірюється тривалість щоденної роботи. З 

огляду на це він характерний для всіх європейських держав, у тому числі й 

України. 

Іншим загальним видом організації робочого часу вважається режим 

робочого тижня. Згідно зі ст. 52 Кодексу законів про працю України, він може 

встановлюватися у вигляді п’ятиденного або шестиденного робочого тижня. 

Ним визначаються робочі та вихідні дні [172, с. 292]. До того ж, як зауважує 

П. Д. Пилипенко, зазначена форма організації робочого тижня є найбільш 

поширеною. Саме виходячи із загальної норми тривалості робочого тижня, 

який відповідно до національного трудового закону становить 40 год., 

визначається норма щоденної роботи. Так, робочий день може тривати 8 год. 

щоденно або ж 8 год. 15 хв. щоденно зі скороченням робочого часу на одну 

годину напередодні вихідного дня [208, с. 108]. Деякі вчені відносять указану 

форму робочого часу до категорії нестандартної [219, с. 280]. Обґрунтуванням 

цього є нібито властива їй винятковість, що зумовлюється наявністю особливих 

підстав для її встановлення роботодавцем. Згідно ч. 2 ст. 52 КЗпП України  не 

доцільно запровадження на підприємстві, в установі, організації режиму 5-

денного робочого тижня у зв’язку зі специфічним характером виробництва та 
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умовами роботи. Погляди на зразок наведеного вище є помилковими, адже як 

українське, так і європейське законодавство надає організації робочого часу 

при виконанні працівниками 6-денної роботи таких самих ознак, як і режиму 

робочого 5-денного тижня. Тому правильним буде розгляд останнього, як 

стандартної форми робочого часу. 

Водночас у проекті ТК України втілено зовсім інший підхід до 

регламентації аналізованої стандартної форми робочого часу. Так, ст. 136 

закріплюється положення, згідно з яким «п’ятиденний робочий тиждень з 

однаковою щоденною тривалістю робочого часу визнається основним видом 

режиму робочого часу та є базовим для обчислення норми робочого часу при 

встановленні іншого режиму роботи (6-денний робочий тиждень, підсумований 

облік робочого часу, неповний робочий час тощо)». Зазначене цілком 

відповідає практиці міжнародних правозахисних організацій та європейських 

держав щодо чіткого й зрозуміло окреслення питань режиму робочого тижня. 

Якщо зі змісту ст. 52 КЗпП тільки шляхом інтерпретації можна зробити 

висновок про загальний і домінуючий характер робочого тижня з 5-денною 

нормою тривалості такого періоду, то проект ТК однозначно вирішує означену 

проблему. Таким чином, ідеться про чітке закріплення стандарту організації 

щотижневого робочого часу. 

Якщо припис ст. 52 КЗпП утверджує принцип регулювання режиму 

робочого тижня, тобто розглядається як норма-вказівка, то трудові законодавчі 

акти певних європейських країн містять норми-заборони щодо визначення 

порядку застосування такої стандартної форми робочого часу. Так, ч. 5 ст. 24 

Закону Швейцарії «Про працю» від 13 березня 1964 р. встановлюється 

обов’язкова до застосування роботодавцями вимога про те, що максимальна 

тривалість робочого тижня не повинна, як правило, перевищувати в середньому 

5 днів у календарному році [223]. Зазначене вираження порядку розподілу 

тривалості робочого часу протягом тижня забезпечує дотримання та реалізацію 

роботодавцями права працівників на відпочинок, а з іншого боку, – надає 

можливість упроваджувати режим робочого тижня більшої або меншої 
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тривалості. При цьому треба пам’ятати, що такі дії завжди мають 

узгоджуватися як із Законом «Про працю», так і нормативно-правовими актами 

ЄС та МОП. 

У деяких країнах Європи аналізований порядок розподілу тривалості 

щотижневої роботи має свої особливості, які полягають у закріпленні не  

5-денної чи 6-денної норми робочого часу тривалістю 40 год., а більш 

скороченої, а також у перевищенні цього показника нормованого тижня. Так, у 

Франції ще у 2000 р. було прийнято так званий Закон Мартін Обрі, який 

легалізував 35-годинний робочий тиждень [224, с. 37]. Це знайшло своє 

вираження у ст. L3121-10 ТК Франції. Такі зміни цілком відповідали інтересам 

працівників і реалізації принципів оптимального співвідношення робочого часу 

та часу відпочинку. 

Однак у зв’язку з проведенням трудової реформи у 2008 р. зазначеним 

актом передбачаються винятки з такого загального правила, які закріплюються 

статтями L3121-35 в L3121-37 ТК Франції. Згідно з відповідними положеннями 

максимальна тривалість робочого тижня може визначатися на підставі 

індивідуальних угод, укладених роботодавцем із професійними спілками, але 

не може перевищувати 48 год. З приводу цього варто зазначити, що вказані 

приписи ТК Франції не суперечать позиції МОП з цих питань, відображеної в 

Рекомендації щодо скорочення тривалості робочого часу № 116 від 26 червня 

1962 р. [225], яка полягає в заохоченні країн до поступового скорочення 

нормальної тривалості робочого часу з метою реалізації соціального стандарту, 

яким є 40-годинний робочий тиждень, без будь-якого скорочення заробітної 

плати чи обмеження інших трудових прав працівників. 

Крім того, вищевказані норми французького трудового права також 

відповідають Директиві Європейського Парламенту та Ради «Про деякі аспекти 

організації робочого часу» № 2003/88/ЄС від 4 листопада 2003 р. [226]. 

Останній документ є основним джерелом регулювання робочого часу в 

Європейському Союзі, оскільки встановлює, що тривалість середнього 

робочого часу не може перевищувати 48 год. у тиждень в обліковану періоді, 
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що становить 4 місяці. Така «жорстка» норма, що визначає максимальний 

робочий час підлягає прямому застосуванню на всій території Євросоюзу, у 

тому числі в судових інстанціях будь-якої країни-члени цієї регіональної 

організації [227, с. 19]. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що на сьогодні ключовою 

проблемою у сфері регулювання режиму робочого тижня як стандартної форми 

робочого часу вважається поступова відмова від подальшого скорочення норми 

тривалості роботи протягом такого календарного періоду. Як правило, 

незмінним залишається порядок поділу щотижневої міри праці у вигляді  

5-денної або 6-денної норми. 

На завершення розгляду змісту поняття режиму робочого тижня, можна 

зробити висновок, що режим робочого тижня, як і робочий день, належить до 

обов’язкових і фактично єдиних стандартних форм робочого часу. 

Установлення на міжнародному рівні максимальної тривалості робочого тижня, 

що за загальним правилом перевищує 40-годинний робочий тиждень, є 

соціальною нормою та юридичною гарантією, на якій має організовуватися 

процес використання робочого часу з метою досягнення його ефективності. 

Щодо нестандартних режимів робочого часу, то згідно з чинним 

законодавства України та європейських держав, а також відповідно до поглядів 

учених до них слід віднести такі: (1) режим робочого часу при змінній 

організації роботи (робота змінами); (2) режим робочого часу при роботі з 

поділом робочого дня на частини (3) режим робочого часу при гнучкому 

графіку роботи; (4) режим робочого часу при використанні вахтового методу 

організації роботи; (5) інші режими. Перелік нестандартних форм робочого 

часу не є вичерпним [210, с. 18]. Трудовим законодавством європейських країн 

передбачаються спеціальні його режими, які характерні тільки для них та 

пов’язані як з особливостями національної правової системи, так і зі 

своєрідністю трудових відносин, організацією та умовами праці. 

Перш за все варто висловити деякі зауваги щодо першого з 

вищезазначених спеціальних режимів робочого часу – роботи змінами. У 
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науковій літературі трудового права її часто характеризують як стандартну 

форму робочого часу, що не зовсім виправдано. У цьому питанні варто 

погодитися з Л. Я. Островським, який наводить вагомі аргументи, згідно з 

якими її слід розглядати як нестандартну. Відповідно до їх змісту змінна 

організація робочого часу потрібна в тих випадках, коли щоденна тривалість 

виробничого процесу на підприємстві, в організації чи установі перевищує 

допустиму трудовим законодавством норму тривалості робочого дня [210, 

с. 19], а отже, не дотримується відповідний стандарт. Окрім того, окресленій 

формі організації робочого часу не характерна також і така риса, що 

беззаперечно проявляється в загальноприйнятих його формах, як брак 

змінності. З урахуванням зазначеного режим робочого часу при змінній 

організації роботи треба вважати нестандартним. 

В Україні механізм застосування вищевказаної форми робочого часу 

визначається положеннями статей 58 й 59 КЗпП. Аналогічні норми характерні 

для трудового законодавства європейських країн, які повинні впроваджуватися 

відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради «Про деякі 

аспекти організації робочого часу» № 2003/88/ЄС від 4 листопада 2003 р. 

Зазначеними нормативно-правовими актами у сфері регламентації 

нестандартних форм робочого часу встановлюються низка правил застосування 

режиму змінної роботи.  

По-перше, робоча зміна – це встановлена графіком тривалість робочого 

часу для працівників (групи працівників) та її чергування з іншими змінами 

протягом тижня чи місяця.  

По-друге, підставою для застосування режиму вказаного періоду є 

необхідність ефективного використання обладнання, збільшення обсягів 

виробництва чи надання послуг або з іншою метою. У такому разі робота 

виконується у дві, три або чотири зміни, а тривалість виробничого процесу 

(роботи) встановлюється таким чином, щоб не перевищувати нормальну 

тривалість щоденної роботи працівників. Такі наслідки неприпустимі, оскільки 

не виконується усталене правило про соціальну норму робочого тижня.  
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По-третє, забороняється виконання роботи протягом 2-х змін підряд [208, 

с. 135]. Це спрямовано на недопущення погіршення стану здоров’я працівників, 

реалізацію їх права на відпочинок, а також досягнення продуктивності праці в 

цілому.  

По-четверте, тривалість перерви у трудовій діяльності між змінами має 

бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні, 

включаючи час для відпочинку та харчування.  

По-п’яте, мінімальна тривалість щоденного відпочинку між змінами має 

бути не меншою норми, установленої трудовим законом. Так, в Україні вона 

становить 12 або більше годин [208, с. 109], а приміром, згідно ст. 51 Закону 

Республіки Естонія «Про трудовий договір» від 17 грудня 2008 р., працівники 

можуть працювати позмінно тривалістю до 24 год., а в деяких випадках і понад 

цей час, однак вони повинні бути забезпечені відпочинком не менше 11 год. 

[228]. У цьому чітко простежується забезпечення оптимізація робочого часу 

завдяки обов’язковому застосуванню часу відпочинку. У будь-якому випадку 

останній повинен бути наданий працівникам, які працюють за змінним 

графіком роботи.  

По-шосте, працівники виконують змінну роботу, яка може мати 

неперервний чи перервний характер, послідовно на одних і тих самих робочих 

місцях відповідно до визначеного порядку та в різний час протягом 

установленого періоду днів або тижнів [226]. Це означає, що позмінна робота 

не є тимчасовим заходом, який упроваджується на підприємстві, в установі чи 

організації. Вона супроводжує трудові відносини працівників та відображає 

особливості розподілу тривалості їхнього робочого часу, який визначається 

специфічними умовами праці. 

По-сьоме, графік роботи (зміни) є правовою формою відповідного 

режиму роботи [212, с. 17]. Він є обов’язковою складовою реалізації 

досліджуваного нестандартного режиму робочого часу. Завдяки йому видається 

можливим проводити фіксацію механізму дії останнього: час початку та 

закінчення працівниками роботи, особу конкретного працівника, який повинен 
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виконувати свої трудові обов’язки протягом певної зміни тощо. Це забезпечує 

впорядкованість робочого часу. 

По-восьме, режим робочого часу при змінній роботі фіксується графіком 

роботи (зміни), який затверджується роботодавцем за згодою з профспілкою та 

доводиться до відома працівників у встановленому порядку. Оскільки трудові 

відносини повинні бути побудовані на принципах соціального партнерства, 

щоб ураховувати інтереси працівників і роботодавців, то особливо це 

характерно для вказаної нестандартної форми робочого часу. Адже її 

застосування вимагає попереднього, так званого, контролю з боку 

представницьких органів працівників із метою недопущення порушення їх прав 

при організації змінної роботи. 

Викладені постулати безпосередньо закріплюються в трудових кодексах 

чи законах європейських держав і нормативно окреслюють механізм 

упровадження режиму робочого часу при змінній організації роботи, 

показуючи її відмінність від стандарту розподілу щоденної та щотижневої 

норми тривалості.  

До вищеназваних правил регламентації режиму робочого часу при 

змінній роботі необхідно додати й положення, яке закріплено у ст. 25-1 Закону 

Швейцарії «Про працю», яке діє як принцип і встановлює, що робочий час 

повинен бути організований таким чином, щоб жоден працівник не виконував 

роботу протягом 6 тижнів поспіль в одній групі по зміні. Хоча зазначене 

стосується роботи в нічний час, яка на належному рівні регламентується 

швейцарський трудовим законом, однак це свідчить про ще одну важливу 

ознаку режиму робочого часу при змінній роботі. Її суть полягає в урахуванні 

особливостей колективної праці. Як наслідок, не тільки підвищується 

продуктивність трудової діяльності, а й всебічно вдосконалюється механізм 

упорядкування розглядуваної нестандартної форми робочого часу. 

Отже, режим робочого часу зі змінним графіком роботи є нестандартною 

формою робочого часу та передбачає таку організацію останнього, за якої має 

місце постійне чергування трудової діяльності працівників протягом певної 
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зміни, тобто норми тривалості періоду, яка не відповідає встановленому 

стандарту. 

У сучасних умовах розвитку трудових відносин, коли держави світу 

шукають нові способи роботи, нові методи утримання та мотивації працівників, 

одним із напрямів такого вирішення стає саме гнучкий графік роботи. За 

європейським законодавством про працю йому надається визначення 

альтернативного режиму робочого часу. Він був започаткований у Німеччині 

всередині ХХ ст. Надалі позитивний досвід по його застосуванню перейняли 

інші країни і він став поширюватися в Сполучених Штатах Америки та по всій 

Європі [229]. На сьогодні гнучкому режиму робочого часу належить провідна 

роль серед інших нестандартних форм. За його впровадження враховуються 

інтереси й потреби як роботодавця, так і працівників щодо ефективного 

використання робочого часу.  

Сутність гнучкого графіка робочого часу полягає в тому, що робочий 

день розподіляється на дві частини: фіксований робочий час у середині дня – 

час обов’язкової присутності всіх працівників на своїх робочих місцях, а також 

змінний (гнучкий) робочий час – на початку і наприкінці робочого дня, коли 

працівник самостійно регулює час початку й завершення роботи. Змінний 

(гнучкий) час має бути відпрацьований таким способом, щоб у цілому була 

дотримана тривалість роботи, установлена правилами внутрішнього трудового 

розпорядку в розрахунку на тиждень або місяць. Фіксований робочий час за 

своєю тривалістю має становити більшу частину робочого часу, що зумовлено 

необхідністю здійснення відповідних виробничих контактів і контролю за 

працівниками, які працюють за таким графіком [230, с. 11]. Саме друга 

складова зазначеного режиму робочого часу дає можливість визначити його, 

по-перше, гнучким, а по-друге, нестандартним. Крім того, такий порядок 

мотивує працівників до продуктивної праці, надаючи їм право самостійно 

визначати деякі часові періоди виконання своїх трудових обов’язків. При цьому 

повинні бути дотримані загальні вимоги закону щодо норм тривалості робочого 

часу й часу відпочинку.  



 187 

Щодо гнучкого графіку роботи, для позначення якого досить часто в 

науковій літературі та на практиці вживають невдалий термін «гнучкий 

робочий час», то його використання прямо Кодексом законів про працю 

України не передбачено. Однак, виходячи із принципів трудового права, воно 

не суперечить нормам, якими регламентується режим робочого часу в цілому 

[14, с. 286]. На сьогодні порядок реалізації положень про означену 

нестандартну форму робочого часу визначається для окремих категорій 

працівників такими актами, як Положення про порядок і умови застосування 

змінного (гнучкого) графіку роботи для жінок, які мають дітей, та Рекомендації 

щодо застосування режимів гнучкого робочого часу на підприємствах, в 

установах і організаціях галузей народного господарства, що затверджені 

постановами Державного комітету праці СРСР та Секретаріату ВЦСПС 

№ 170/10-101 від 6 червня 1984 р. та № 162/12-55 від 30 травня 1985 р. 

відповідно [див.: 231, 232]. Указані нормативні документи містять тотожні 

приписи, відповідно до яких режим робочого часу за гнучкого графіка роботи 

передбачає право працівників самостійно регулювати час початку, закінчення 

та загальну тривалість робочого дня. Обов’язковою умовою застосування 

такого режиму робочого часу є «повне відпрацювання працівниками 

встановленої сумарної кількості робочих годин протягом облікового періоду – 

робочого дня, тижня тощо» [208, с. 110]. Крім того, зазначеними Положенням і 

Рекомендаціями встановлюється максимально допустима тривалість зміни під 

час дії розглядуваної організаційної форми робочого часу – це 10 год., а часу 

перебування працівника на роботі у виняткових випадках та включаючи 

перерву для харчування й відпочинку – 12 год. Водночас варто зауважити, що 

вирішення питань із застосування гнучкого графіка робіт на підзаконному рівні 

та актами, прийнятими радянськими органами влади, є суттєвим недоліком у 

правовій регламентації трудових відносин працівників, для яких характерний 

указаний спеціальний вид режиму робочого часу. 

В Україні аналізована нестандартна форма робочого часу характерна для 

робіт за викликом і «телеробіт». Під першою мається на увазі «виконання 
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конкретних завдань через невизначені проміжки часу, за необхідністю» [219, 

с. 281] (чітко спостерігається в роботі медичних працівників). Щодо режиму 

робочого часу для дистанційної роботи, яку характеризують як атипову 

зайнятість, то він відносно самостійно регулюється працівниками [233, с. 137]. 

Такий часовий період протікає поза виробничими приміщеннями роботодавця з 

використанням сучасних засобів зв’язку. Кодекс законів про працю України не 

передбачає розглядувані та інші нестандартні форми гнучкого графіку робіт. 

Протилежна ситуація спостерігається в проекті ТК України, який містить 

ст. 144 «Гнучкий режим робочого часу». Цим приписом закріплюються такі 

головні правила означеної нестандартної форми періоду, коли працівники 

повинні виконувати свої трудові обов’язки: гнучкий режим робочого часу може 

запроваджуватися за погодженням між працівником і роботодавцем; він 

передбачає визначення часу, коли працівник зобов’язаний перебувати на 

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

визначати час початку і закінчення роботи, та так званого часу використання 

(перерв для відпочинку та харчування); у підсумку застосування гнучкого 

режиму робочого часу має дотримуватися встановлена для вказаного 

працівника щоденна тривалість робочого часу або щотижнева норма робочого 

часу, або норма робочого часу за певний обліковий період.  

Із викладеного стає зрозуміло, що, зважаючи на специфіку гнучкого 

режиму робочого часу як відповідної нестандартної форми та на його вплив на 

реалізацію трудових прав трудівників, він повинен бути чітко визначений у 

національному трудовому законі. Водночас із запропонованого в проекті ТК 

випливає, що гнучкий режим робочого часу варто розглядати як системну його 

організацію, побудовану на кореспондуючих відносинах між працівником і 

роботодавцем щодо визначення порядку розподілу норми тривалості такого 

періоду при виконанні робіт на умовному робочому місці. 

На відміну від українського трудового законодавства чинні закони про 

працю країн Європи досконаліше регулюють упровадження в трудову 

діяльність працівників аналізованої нестандартної форми робочого часу. Так, 
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ще у 1985 р. у ФРН, «батьківщині» останньої, було ухвалено Закон «Про 

працю», відповідно до якого нормативно закріплювалося положення про 

роботи за викликом як різновид робіт із гнучкою тривалістю робочого часу. Як 

наслідок, режим цього періоду часу, який передбачає зазначені роботи в 

німецькому трудовому законодавстві, отримав назву «Kapovaz», що означає 

«орієнтований на потреби роботодавця рухливий робочий час» [234, с. 240]. У 

цьому випадку також вартий уваги Закон Франції «Про внесення змін до 

Трудового кодексу Франції щодо трудових і колективних переговорів та 

організацію робочого часу» № 86-280 від 28 лютого 1986 р. [235]. Зазначений 

акт надає роботодавцеві право протягом року залежно від потреб виробництва 

змінювати тривалість робочого тижня з 37 до 44 годин, тобто фактично вводить 

підсумковий облік робочого часу на річній основі при застосуванні гнучких 

графіків роботи [236, с. 199]. Отже, на сьогодні в європейських державах 

домінантного значення набуває спеціальний режим робочого часу – гнучкий 

графік трудової діяльності, який зумовлений особливостями виконуваної 

працівниками роботи та надає широкі повноваження роботодавцю щодо його 

організації. 

Окрім того, залежно від характеру підстав регулювання можна виділити 

три групи гнучкого режиму робочого часу. Перша – це індивідуальний, який 

базується на індивідуальних відносинах працівника та роботодавця, тобто на 

укладеному між ними трудовому договорі (контракті) (Велика Британія, 

Ірландія). Друга ґрунтується на приписах трудового законодавства, якими 

визначаються підстави та порядок застосування різних форм робочого часу 

(Іспанія, Франція, Фінляндія). Третя представлена договірним режимом, основа 

якого колективні договори та угоди (Німеччина, Нідерланди) [237]. З 

урахуванням зазначеного можна стверджувати, що в Україні діє змішаний тип 

гнучкого режиму робочого часу. Основи механізму його застосування 

визначаються трудовим законодавством, частково на рівні підзаконних актів і 

колективними договорами, а безпосереднє впровадження здійснюється 

роботодавцем за згодою працівника шляхом укладення індивідуального 
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трудового договору. 

Режим робочого часу з гнучким графіком роботи – це приклад 

нестандартної форми робочого часу. Саме в нього відображається можливість 

працівників у визначених нормативними актами межах самостійно 

розпоряджатися робочим часом із метою виконання своїх трудових обов’язків. 

Він може змінюватися залежно від особливостей робочих завдань, а тому в 

жодному випадку не передбачає дотримання стандартної тривалості робочого 

часу, тобто робочого дня чи робочого тижня. 

Іншим нестандартним режимом робочого часу виступає поділ робочого 

дня на частини. У науковій літературі його також визначають як перервний 

робочий час. Кодексом законів про працю в ст. 60 передбачаються підстави та 

порядок застосування режиму одного з видів останнього – роздрібненого 

робочого дня. Згідно з цим приписом поділ робочого дня на частини 

впроваджується на роботах з особливими умовами та характером праці. У 

зв’язку з цим він проявляється в трудовій діяльності працівників транспорту й 

метрополітену, зв’язку, флоту, театрів тощо. Як зазначає Г. Г. Білієнко, 

«законною підставою для поділу робочого дня на частини названо зміну 

інтенсивності праці протягом робочого дня (зміни). У зв’язку із чим законним 

може бути визнаний наказ про розділення робочого дня на частини, в якому 

конкретно вказані проміжки робочого дня (зміни), що вимагають найбільш 

інтенсивної роботи. Перервний робочий час виправданий тоді, коли відсутня 

можливість виконувати трудові обов’язки протягом робочого дня. Наприклад, 

незручно прибирати службові приміщення в присутності співробітників. У 

зв’язку із чим робочий день із прибирання приміщень може бути розділений на 

частини. Перша частина робочого дня може протікати до початку роботи, а 

друга – після його закінчення» [230, с. 11]. Застосування режиму поділу 

робочого дня на частини свідчить про фактичну неможливість дотримуватися 

стандарту тривалості періоду, коли працівники зобов’язані виконувати свою 

роботу. Саме в такій спеціальній формі робочого часу відображаються 

особливості праці деяких категорій працівників. 
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Механізм запровадження розглядуваного нестандартного режиму 

робочого часу не деталізується у КЗпП. У зв’язку з цим необхідно керуватися 

положеннями інших нормативно-правових актів. Зокрема з урахуванням вимог 

ст. 7 Закону України «Про колективні договором і угоди» у колективному 

договорі сторони повинні визначити підстави та порядок застосування режиму 

поділу робочого дня на частини [238]. Це означає, що впровадження останнього 

має обов’язкового відбуватися за наявності попереднього погодження з 

виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником).  

Крім того, можливість застосування цієї нестандартної форми 

передбачається спеціальними положеннями, що регламентують питання 

робочого часу й часу відпочинку працівників в окремих галузях народного 

господарства. Це насамперед чинні на сьогодні й на території України 

постанови Ради Міністрів СРСР «Про режим роботи водіїв і кондукторів 

міського пасажирського транспорту» № 73 від 24 січня 1969 р. та «Про серйозні 

недоліки в режимі роботи підприємств, організацій і установ, зайнятих 

обслуговуванням населення» № 52 від 17 січня 1983 р. [14, с. 290]. Згідно з 

принципами верховенства права, законності та юридичної визначеності, єдності 

та диференціації є потреба в повному й точному визначенні підстав та порядку 

застосування спеціального режиму розподілу робочого дня на частини в 

трудовому законі. 

Щодо європейських країн, то можливість запровадження робочого часу у 

вигляді режиму робочого дня, розподіленого на частини, зокрема, 

передбачається в Кодексі праці Республіки Польща. Відповідно до ст. 139 

зазначений нестандартний режим може застосовуватися, якщо це зумовлено 

видом роботи або її організацією. Розподіл робочого часу в зазначеному режимі 

має бути завчасно визначений. Для останнього характерна не більше, ніж одна 

перерва в роботі протягом доби. Вона не входить до робочого часу, однак за 

період такої перерви працівник має право на плату за працю в розмірі половини 

за час простою. Перерва не може тривати більше 5 год. Перервний режим 
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робочого часу запроваджується на підставі колективного договору або угоди з 

профспілковою організацією, а за відсутності останньої – відповідно до 

консультацій роботодавця з представниками працівників. Крім того, Кодексом 

праці Республіки Польща закріплюється положення, згідно з яким дозволяється 

визначати режим розподіленого робочого часу шляхом укладення з 

роботодавцем договору найму. Це правило застосовується у виключних 

випадках, а саме у сферах праці в галузях сільського господарства й 

тваринництва, коли роботодавець не співпрацює з профспілковими 

організаціями. На відміну від українського законодавця, польський значну 

увагу акцентує на часі відпочинку протягом зазначеного режиму робочого часу. 

Водночас інші європейські країни також установлюють у своєму трудовому 

законодавстві підстави та порядок запровадження режиму поділу робочого 

часу. Для них характерним є закріплення різних видів цієї форми. Наприклад, 

це може бути режим розподілу середньої тривалості робочого часу в межах 

одного року. 

Таким чином, до переліку нестандартних форм робочого часу 

беззаперечно належить режим робочого дня, розподіленого на частини. Його 

застосування базується на принципі диференціації правового регулювання 

трудових відносин, оскільки він характерний для працівників, які зайняті на 

роботах, пов’язаних з особливими умовами праці. Крім того, його зміст полягає 

в такій організації робочого часу працівників, коли вони виконують свої 

трудові обов’язки не протягом усього робочого дня, тобто стандартного 

режиму робочого часу, а у визначені періоди, з яких він складається. 

Нестандартність робочого часу також проявляється при використанні 

вахтового методу організації роботи. Якщо в більшості країн Європи питання 

регулювання нестандартних форм робочого часу вирішуються лише в трудових 

законах, то в Україні спостерігається зовсім інша ситуація. Зокрема це 

стосується й вахтового методу організації роботи. Правовою основою для 

визначення такого спеціального режиму робочого часу є досі чинні Основні 

положення про вахтовий метод організації робіт, затверджені постановою 
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Державного комітету праці та соціальних питань СРСР, Секретаріату ВЦРПС, 

Міністерства охорони здоров’я СРСР № 794/33-82 від 31 грудня 1987 р. [239]. 

Вони діють у частині, що не суперечить Конституції та законам України. При 

цьому варто наголосити, що в проекті ТК окреслена проблема також не 

вирішується. Це зовсім не сприяє вдосконаленню правового регулювання 

трудових відносин у цілому. 

Аналізований вид режиму робочого часу характерний для робіт, 

здійснюваних за вахтовим методом. Вони визначають механізм застосування 

першого, оскільки є особливою формою організації робіт, що ґрунтується на 

використанні трудових ресурсів поза місцем їх постійного проживання за умов, 

коли щоденна доставка працівників до місця роботи й назад до місця 

постійного проживання неможлива. При цьому, згідно з позицією 

З. В. Дзугкоєвої, термін «неможливість», уживаний для характеристики 

щоденного повернення працівників додому необхідно замінити терміном 

«недоцільність» відповідної їх доставки. Учена це пояснює багаторічною 

практикою застосування вахтового методу [240, с. 24]. Відповідно до правил 

логіко-юридичного підходу, таке застереження є правильним і корисним. 

Викладення нормативного матеріалу з питань режиму при вахтовій організації 

робіт повинно супроводжуватися точністю та ясністю використовуваних при 

цьому трудово-правових понять.  

Вахтовий метод організації робіт має всі ознаки роботи в режимі 

підсумованого обліку робочого часу, і тому його застосування регулюється 

ст. 61 КЗпП України. Він використовується, якщо виробничі об’єкти значно 

віддалені від місця розташування підприємства, тобто коли на поїздку до місця 

роботи й назад працівники витрачають понад 3 год. [14, с. 276]. «При цьому 

варто пам’ятати, що загальна тривалість робочого часу під час виконання робіт 

вахтовим методом не повинна перевищувати встановлену законодавством 

тривалість для відповідних категорій працівників. За загальним правилом 

загальна тривалість робочого часу, що припадає на кожний календарний 

тиждень облікового періоду, не повинна перевищувати 40 год. Перевищення 
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цього нормативу за обліковий період є надурочною роботою» [230, с. 12]. 

Законодавче закріплення відповідних вимог щодо порядку розподілу тривалості 

робочого часу для працівників, зайнятих виконанням вищевказаних робіт, 

відповідає сутності та призначенню вахтового методу, адже, як наголошує 

З. В. Дзугкоєва, останній є особливою формою здійснення трудового процесу, 

тобто формою організації праці, а не різновидом яких-небудь робіт, на яких 

плата за працю провадиться в збільшеному розмірі [240, с. 26]. Таким чином, 

недоцільно під поняттям «вахтовий метод організації робіт» розуміти 

відповідну нестандартну форму робочого часу. Правильніше вживати термін 

«режим робочого часу при використанні вахтового методу організації робіт». У 

цьому випадку відображатиметься механізм організації періоду часу, коли 

працівники повинні виконувати роботи за наявності зазначених умов праці. 

Розподіл робочого часу при застосуванні вищевказаного його 

спеціального режиму здійснюється так, щоб тривалість однієї вахти не 

перевищувала одного місяця, а в окремих випадках, за погодженням з 

відповідними органами державної влади та професійної спілкою, – 2 місяці. 

При цьому норма щоденної роботи не може бути більшою, ніж 12 год. Окрім 

того, «у зв’язку з подовженою тривалістю щоденної роботи, а відтак не 

використання працівниками права на щотижневий відпочинок, при вахтовому 

методі роботи накопичуються невикористані періоди часу відпочинку. Вони 

підсумовуються та надаються працівникам у формі додаткових вільних від 

роботи днів протягом облікового періоду» [209, с. 286, 287]. Такі особливості 

організації робочого часу, коли працівники виконують роботу вахтами, 

свідчить про її істотну відмінність від режиму робочого часу при дотриманні 

норм тривалості щоденної або щотижневої роботи. Це дає підстави визнавати її 

нестандартну сутність.  

Вищерозглянута спеціальна форма робочого часу застосовується в тих 

європейських країнах, для яких характерні умови праці, пов’язані з 

необхідністю виконання територіально віддаленої роботи. Це, зокрема, 

стосується Норвегії. Згідно з трудовим законодавством цієї держави працівники 
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працюють за режимом робочого часу при використанні вахтового методу 

роботи на основі укладення з роботодавцем відповідних контрактів. Ці питання 

регламентуються Законом Норвегії «Про працю» № 62 від 17 червня 2005 р. 

[241] та підзаконними актами у сфері нафтової діяльності. Зазначені нормативні 

акти встановлюють певний порядок запровадження такого режиму робочого 

часу на роботах у нафтовидобувній промисловості. Він передбачає такі 

положення: (1) нормальний робочий час не повинен перевищувати 12 год. на 

добу та у середньому 36 год. на тиждень протягом одного року як мінімум; 

(2) перерви на відпочинок повинні бути не менше півгодини за 8-годинного 

робочого дня й однієї години, якщо робочий час становить не менше 12 год. на 

день; (3) перерви на відпочинок включаються в робочий час; (4) час проїзду до 

місця роботи чи від нього на початку або кінці кожного робочого періоду або 

періоду перебування не включається в робочий час; (5) для працівників, 

найнятих на обмежений період часу або на один сезон, період, за який 

розраховується середня тривалість робочого часу, не повинен бути більше часу 

його найму; (6) загальний робочий час, ураховуючи понаднормову роботу, не 

повинен перевищувати 16 год. на добу; (7) загальна тривалість понаднормової 

роботи не повинна перевищувати 200 год. протягом календарного року; 

(8) роботодавець і професійні представники працівників можуть укласти 

письмову угоду, яка встановлює загальну тривалість понаднормової роботи в 

300 год. протягом календарного року для кожного окремого працівника; 

(9) коли нормальна робота неможлива без того, щоб деякі працівники почали 

свою роботу раніше, а закінчили пізніше інших, тривалість робочого дня таких 

працівників може бути збільшена на півгодини в день (це не буде вважатися 

понаднормовою роботою); (10) до початку понаднормової або додаткової 

роботи роботодавець за можливості повинен обговорити необхідність такої 

роботи з виборними представниками працівників; (12) до понаднормової й 

додатковій роботи можна вдаватися тільки в разі відсутності працівника або 

непередбачених обставин, а також виникнення особливого навантаження в 

роботі у зв’язку з нестачею кваліфікованих працівників, сезонним коливанням 
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тощо; (13) роботодавець може звільнити працівника від понаднормової й 

додаткової роботи на його прохання з причин медичного або серйозного 

соціального характеру; (14) за понаднормові роботи працівник отримує 

додаткову оплату, понад ту, яку він отримав би за відповідну роботу під час 

нормальної роботи. Додаткова оплата повинна становити як мінімум 40 %; 

(15) роботодавець повинен шукати можливість так розподілити понаднормові 

роботи, щоб окремий працівник не мав надмірного навантаження; (16) листи 

обліку робочого часу ведуться з метою фіксації кількості відпрацьованих годин 

на тиждень і за календарний рік на кожного працівника. До цих листів мають 

доступ співробітники Інспекції з праці та виборні представники працівників 

[242, с. 180, 181]. У загальному тривалість вахти – близько 105-180 діб. Робочий 

графік передбачає чергування робочого часу та часу відпочинку: 4-годинна 

тривалість роботи та 8-годинний відпочинок для технічних працівників. Дні 

відпочинку під час вахти відсутні [243, с. 25]. Окрім того, установлюється 

обов’язок роботодавця розумно розподіляти понаднормові роботи при 

функціонуванні аналізованого спеціального режиму робочого часу [234, с. 22].  

Підсумовуючи, варто констатувати, що трудове законодавство Норвегії 

детально й всебічно врегульовує питання застосування режиму робочого часу 

при виконанні працівниками робіт за вахтовим методом. Це забезпечує 

реалізацію трудових прав повною мірою. Також Закон Норвегії «Про працю» 

яскраво відображає спеціальний характер указаного режиму робочого часу. 

Ключовою ознакою цього є можливий, але наявний, як правило, наслідок 

запровадження вказаної нестандартної форми цього періоду – понаднормова 

робота, тобто збільшення тривалості робочого часу понад установлену законом.  

Режим робочого часу при використанні вахтового методу організації 

робіт не передбачає виконання працівниками своїх трудових обов’язків 

протягом норми робочого часу у формі робочого дня чи робочого часу. Вона 

завжди перевищує їх тривалість, а також характеризується підсумованим 

обліком робочого часу. Названі обставини дають підстави визнавати цей режим 

нестандартною формою робочого часу. 
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Окрім того, необхідно зазначити, що постійне формування 

різноманітності нестандартних форм робочого часу зумовило потребу в їх 

регламентації не тільки на рівні національного законодавства України та країн 

Європи, а й за участю міжнародних правозахисних інституцій. Однією з них є 

МОП. Завдяки зусиллям її структурного підрозділу МБП було розроблено 

Практичні рекомендації щодо організації робочого часу [244], якими 

передбачається ряд видів гнучкого режиму зазначеного періоду праці, зокрема 

стиснутий робочий тиждень, розподіл роботи протягом року при дотриманні 

середньої тривалості такого періоду, графіки неповного робочого часу, різні 

графіки при змінній роботі. 

Наприклад, режим стиснутого робочого тижня є формою прояву гнучкого 

графіку роботи. Він застосовується, коли тижнева або двотижнева норма 

робочого часу відпрацьовується не за 5 або 10 робочих днів, а за 34 чи 89. Так, 

у Королівстві Нідерланди використовується стиснутий робочий тиждень із 

робочим днем, тривалість якого становить 10,75 год. [222]. Іншими словами, 

зазначена нестандартна форма робочого часу передбачає збільшення тривалості 

робочої норми при скороченні кількості робочих днів у тиждень. Найбільш 

поширеним вираженням режиму стиснутого робочого тижня при 40-годинному 

робочому тижні є 4-денний робочий тиждень з 10-годинним робочим днем. Для 

працівників такий режим тривалості робочого часу передбачає тривалі перерви, 

що розцінюється як позитивне явище, оскільки свідчить про повну реалізацію 

трудових прав робітників, особливо тих, які належать до категорії працівників 

із сімейними обов’язками. 

Важливою й водночас дискусійною проблемою залишається надання 

поняттю «ненормований робочий час» значення нестандартного режиму 

робочого часу. Цей термін використовується в трудовому законодавстві як 

України, так й інших країн Європи. На думку А. А. Юрченко, зміст цієї 

дефініції полягає не в перерозподілі робочого часу в межах певного 

календарного періоду. В умовах застосування ненормованого робочого часу 

йдеться виключно про його невизначену тривалість. У цьому випадку 
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спостерігається збільшення періоду фактичного робочого часу. Тому науковець 

робить висновок про те, категорія «ненормований робочий час» є самостійним 

видом робочого часу, а не його режимом. Отже, як самостійний вид робочого 

часу ненормований робочий час вимагає чіткої правової регламентації, 

законодавчого закріплення дефініції «ненормований робочий час» і сфери його 

застосування. 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» [245, с. 597, 601]. Цілком погоджуємося з 

наведеними доводами. Завдяки такому аналізу чітко простежується межа між 

такими трудово-правовими категоріями, як «нестандартний режим робочого 

часу» та «особливий вид робочого часу», які істотно між собою відрізняються 

та визначається наявністю чи відсутністю можливості розподілу встановленої 

законом норми тривалості робочого часу з відхиленням від стандарту. Тільки в 

такому разі вважається правильним окреслювати й класифікувати нестандартні 

режими робочого часу. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Дослідження напрямів удосконалення правового регулювання робочого 

часу в Україні в умовах євроінтеграції дає підстави для певних висновків. 

1. Ефективність використання норм робочого часу – це корисний 

результат, отриманий за результатами належної організації правового 

регулювання на рівні підприємства, установи, організації питань щодо 

добросовісного виконання працівниками установленої трудовим законом міри 

праці. 

2. Ознаками ефективності використання норм робочого часу є: 

(1) ефективність використання норм робочого часу є функціональною 

характеристикою інституту робочого часу; (2) ефективність використання норм 
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тривалості робочого часу обов’язково передбачає наявність кореспондуючого 

взаємозв’язку між роботодавцями та працівниками; (3) метою ефективного 

використання норм робочого часу є досягнення продуктивності праці; 

(4) формою вираження ефективності використання норм робочого часу є його 

облік. 

3. Стандартний режим робочого часу – це порядок організації 

робочого часу, який передбачає розподіл норм його тривалості протягом 

певного календарного періоду, яким є робочий день і робочий тиждень, та є 

поширеним і загальним для всіх працівників. 

4. Нестандартний режим робочого часу – це порядок розподілу 

робочого часу, який передбачає відмінний механізм організації робочого часу 

від загального порядку розподілу норми його тривалості протягом 

календарного облікового періоду. 

5. Спільними ознаками стандартних і нестандартних режимів 

робочого часу в Україні та Європі визнано: (а) зовнішня вираженість 

упорядкування того часового проміжку, коли працівники зобов’язані 

виконувати свої трудові обов’язки; (б) цільовий характер; (в) імперативність 

стандартних і нестандартних форм робочого часу; (г) одночасне закріплення на 

законодавчому рівні як стандартних, так і нестандартних видів режиму 

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

державному рівнях. Основними відмінними ознаками стандартних і 

нестандартних режимів робочого часу в Україні та Європі є: (а) першорядність і 

визначальний характер стандартних форм робочого часу; (б) особливий 

характер нестандартних форм робочого часу. 

6. Основними напрямами щодо впливу на ефективність робочого часу в 

країнах Європи є: (а) удосконалення нормативно-правової бази, яка регулює 

соціально-трудові відносини, та створення системи галузевих нормативів із 

приводу ефективного використання робочого часу; (б) запровадження методів 

визначення робочого часу на підприємстві й методів покращення продуктивної 

діяльності працівників; (в) удосконалення організації робочого часу та 
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розроблення автоматизованих систем нормування праці; (г) реалізація заходів із 

питань використання ефективних норм робочого часу. 

7. Напрямами впливу на ефективність робочого часу в Україні є: 

(а) запровадження ефективної системи нормування робочого часу на 

підприємстві; (б) оптимізація затрат робочого часу; (в) запровадження методів 

визначення робочого часу на підприємстві; (г) удосконалення системи 

мотивації працівників для ефективного використання робочого часу. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні подано теоретичне узагальнення й нове 

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

теоретичних висновків та узагальнень учених-правознавців, порівняльного 

аналізу законодавства про працю України й законодавства Європейського 

Союзу, практики його застосування, визначити особливості правового 

регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції України та на цій підставі 

розробити конкретні наукові рекомендації з удосконалення правового 

регулювання у відповідній царині. До найбільш важливих із них віднесено 

наступні. 

1. Робочий час – це визначений законодавчими, підзаконними, 

локальними нормативно-правовими актами та угодою сторін трудових відносин 

кількісний період часу, впродовж якого працівник відповідно до правил 

внутрішнього трудового розпорядку зобов’язується виконувати покладену на 

нього трудову функцію, а роботодавець – забезпечити для нього необхідні 

умови праці відповідно до чинного законодавства, колективного та трудового 

договорів. 

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

проміжком; (б) визначається нормативно-правовими актами трудового 

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

організації праці, адже його дотримання зумовлює взаємні зобов’язання 

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

визначення розміру заробітної плати, заохочення працівників, сприяння 

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

і динамічність трудових відносин. 

2. Досліджено специфіку стандартів робочого часу в Європейському 

Союзі. На підставі досвіду правого регулювання робочого часу країн ЄС 

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

договірного регулювання тривалості робочого часу в бік його скорочення на 
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підставі колективних договорів (досвід Швеції, Данії); (2) можливість 

установлення за угодою сторін меншої тривалості щоденного робочого часу, 

але на умовах загальної зайнятості (досвід Угорщини) та розширення 

можливостей залежно від потреб виробництва змінювати тривалість робочого 

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

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

(5) врахування трудовим законодавством тривалості робочого часу на роботах 

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

виконав понаднормову роботу, обирати вид компенсації за неї (досвід 

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

урахуванням потреб працівника та роботодавця. 

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

традиційного підходу щодо закріплення 8-годинного робочого дня та заміна 

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

роботодавцю; (2) можливість установлення (в Угорщині) за згодою сторін 12-

годинного робочого дня, який фактично може бути нав’язаний роботодавцем; 

(3) поряд зі світовою тенденцією скорочення загальної тривалості робочого 

часу, закріплення окремих випадків підвищення тривалості робочого часу до 48 

годин за рахунок необхідності працівника знаходитись у розпорядженні 

роботодавця за місцем роботи для здійснення трудової діяльності за викликом 

часу; (4) при збереженні загальних гарантій тривалості робочого часу протягом 

тижня, закріплення можливості встановлення більш тривалих робочих днів в 

окремі дні тижня; (5) закріплення можливості в окремих країнах примусового 

надання додаткової відпустки замість оплати надурочних робіт, що обмежує 

працівника у виборі способу компенсації (у Франції); (6) закріплення права 

роботодавця звільнити працівника, якщо останній відмовляється працювати 

надурочно. 

3. Основними періодами становлення та розвитку правового регулювання 

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

інституту робочого часу; 2-й етап (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) – розвиток 
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регулювання робочого часу; 3-й етап (1917 р. – 1945 р.) – правове регулювання 

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

війни; 4-й етап (1945 р. – 1991 р.) – правове регулювання робочого часу в 

післявоєнний період до незалежності України; 5-й етап (1991 р. – по теперішній 

час) – регулювання робочого часу в роки незалежності України та її 

євроінтеграції. 

4. Джерела права Європейського Союзу про робочий час класифіковано 

за ступенем узагальненості та інтенсивності зв’язку з досліджуваним 

правовим інститутом на джерела права ЄС, спрямовані на (а) регулювання 

комплексних проблем, які зачіпають питання робочого часу працівників, (б) 

безпосереднє регулювання питань робочого часу працівників на території 

ЄС, (в) спеціальне безпосереднє регулювання питань робочого часу 

працівників, зайнятих у визначених сферах економічної діяльності на 

території ЄС. 

5. Поняття імплементації норм права у галузі робочого часу 

запропоновано розкривати, виходячи з розуміння його сутності як комплексу 

нормативно-правових та організаційно-правових заходів, його спрямування 

на перенесення державою в особі її компетентних законодавчих, виконавчих 

та судових органів у національне законодавство та правозастосовчу практику 

стандартів, які стосуються питання робочого часу. Істотну роль для 

адекватної оцінки сутності імплементації досліджуваних стандартів відіграє 

розуміння необхідності широкого тлумачення імплементації, тобто 

включення до цього процесу належної інтерпретації, контролю за 

виконанням і забезпеченням повного дотримання зарубіжних стандартів 

усіма суб’єктами правовідносин, спричинене необхідністю підвищення рівня 

гарантування прав людини та громадянина при реалізації особами свого 

права на працю. 

Аналіз можливих правових наслідків імплементації стандартів 

Європейського співтовариства у сфері робочого часу в правову систему 

України демонструє багатоаспектність потенціалу таких імплементаційних 
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заходів, які можуть досягти результатів у вигляді прискорення прийняття 

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

трудових правовідносин в цілому, виконання деяких міжнародних 

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

регулює питання трудового права, які не стосуються робочого часу, 

позбавлення працівників необхідності поступатися іншими інтересами на 

користь закріплення в колективних договорах додаткових стандартів 

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

стандартів ЄС у сфері робочого часу зумовлене наявністю потужного 

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

норм чинного законодавства та наявністю міжнародно-правових зобов’язань 

України, які підлягають виконанню протягом найближчого часу, що 

необхідно враховувати при плануванні, контролі та оцінці результатів 

здійснення заходів з імплементації стандартів ЄС у сфері робочого часу. 

6. Встановлено наявність у правовому механізмі імплементації 

європейських норм про робочий час у національне трудове законодавство таких 

істотних складових, як: 

– європейська правова основа стандартів у сфері стандартів робочого 

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

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

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

– нормативно-правовий механізм імплементації стандартів ЄС у сфері 

робочого часу на рівні законодавчого та підзаконного правового регулювання, 

який включає в себе специфічну процедуру аналізу змісту нормативно-

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

предметом правового регулювання аналогічних правових актів на території 

Співтовариства, а також застосування обмежень щодо нормативно-правових 

актів, які не відповідають acquis communautaire ЄС; 

– організаційно-правовий механізм імплементації європейських норм про 

робочий час, що складається з системи інституцій, наділених передбаченим 
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законодавством колом функцій і повноважень, необхідних для належного 

реформування правової системи України у відповідності до стандартів ЄС, а 

також взаємозв’язку між ними. 

7. Ефективність використання норм робочого часу – це корисний 

результат, отриманий за результатами належної організації правового 

регулювання на рівні підприємства, установи, організації питань щодо 

добросовісного виконання працівниками передбаченої трудовим 

законодавством міри праці. 

До основних напрямів впливу на ефективність робочого часу в країнах 

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

соціально-трудові відносини та створення системи галузевих нормативів з 

приводу ефективного використання робочого часу; (2) запровадження методів 

визначення робочого часу на підприємстві та методів покращення продуктивної 

діяльності працівників; (3) удосконалення організації робочого часу та 

розроблення автоматизованих систем нормування праці; (4) реалізація заходів з 

питань використання ефективних норм робочого часу; 

Напрямами впливу на ефективність робочого часу в Україні названо: 

(1) запровадження ефективної системи нормування робочого часу на 

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

методів визначення робочого часу на підприємстві; (4) удосконалення системи 

мотивації працівників для ефективного використання робочого часу. 

8. Здійснено порівняльно-правовий аналіз стандартних і нестандартних 

режимів робочого часу в Україні та Європі. Їх спільними ознаками визначено 

такі: (1) є зовнішнім вираженням упорядкування того часового проміжку, коли 

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

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

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

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

регулювання на міжнародному, наднаціональному та державному рівнях. 

Основними відмінними ознаками названо: (1) першорядність і визначальний 
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характер стандартних форм робочого часу; (2) особливий характер 

нестандартних форм організації розподілу робочого часу. 

9. Запропоновано наступні зміни та доповнення до проекту Трудового 

кодексу України, зокрема викласти: 

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

визначений законодавчими, підзаконними, локальними нормативно-

правовими актами та угодою сторін трудових відносин кількісний період 

часу, впродовж якого працівник відповідно до правил внутрішнього 

трудового розпорядку зобов’язується виконувати покладену на нього 

трудову функцію, а роботодавець – забезпечити для нього необхідні умови 

праці відповідно до чинного законодавства, колективного та трудового 

договорів. Нормальна тривалість робочого часу становить 40 годин на 

тиждень»; 

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

перевищувати для кожного працівника 8 годин протягом робочого тижня, 

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

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

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

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

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

працівником трудової функції)». 
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