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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Перехід до ринкової економіки в Україні зумовив 

реформування ринку праці, що мало своїм наслідком зміну кількості робочих 

місць, а також форм трудової діяльності. Конституційно закріплене право на 

працю є важливим напрямом діяльності держави, оскільки, забезпечуючи 

населення зайнятістю, держава створює нормальні умови для функціонування 

усіх сфер економіки, а також надає змогу громадянам реалізовувати й інші 

права. Гарантування права на працю – це відкриття кордонів щодо розвитку 

особистості та реалізації нею своїх можливостей, які також регламентуються 

правовими нормами, зокрема й нормами трудового права. 

Актуальність обраної теми пояснюється взятими Україною 

зобов’язаннями щодо приведення національної нормативно-правової бази, в 

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

стандартам та нормам міжнародного права. Обраний курс на євроінтеграцію 

зумовив прискорення процесу розробки нового кодифікованого нормативно-

правового акту, який здійснюватиме чітку і повну регламентацію трудо-

правових відносин, учасниками яких виступають працівники, роботодавці, а 

також держава. 

З огляду на це, важливим є питання дослідження правової природи 

режиму робочого часу, оскільки останній є основною категорією трудового 

права. Дане питання є також актуальним, тому що чинний основний акт 

трудового законодавства – Кодекс законів про працю – не містить жодного 

правового припису щодо тлумачення змісту дефініції «режим робочого часу», 

що є значним недоліком національного законодавства України у даній сфері 

регулювання суспільних правовідносин. Саме тому, необхідно детально 

проаналізувати наукові позиції щодо розуміння даного поняття, а також 

розглянути його правову природу і виділити основні характерні риси режиму 

робочого часу, з метою встановлення об’єктивної істини, яка неодмінно 

доповнить існуючий об’єм науково-теоретичних знань. 

В умовах реформування трудового законодавства постає питання про 

підвищення ефективності використання режиму робочого часу в його різних 

проявах. Режим робочого часу є однією з важливих складових регламентації 

трудової діяльності працівників. Режим робочого часу є особливою складовою 

в рамках трудового права та охоплює доволі велике коло трудових відносин, а 

тому існує потреба у його класифікації. Слід відмітити, що класифікація 

дозволить оцінити всю багатогранність і широту режимів робочого часу та 

надасть змогу охарактеризувати їх правове регулювання. Окрім того, у процесі 

вивчення будь-якого питання, класифікування дозволяє обрати найбільш і 

найменш вдалі елементи й різновиди, що потребують сучаснішого тлумачення 

чи уточнення, позитивні й негативні аспекти досліджуваного процесу. 

Важливість впорядкування режиму робочого часу викликана 

необхідністю приведення їх у відповідність із сучасними тенденціями 

розвитку трудових відносин на теренах нашої країни, що проявляється через 
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обов’язок дотримуватися режиму робочого часу. Дотримання режиму 

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

рівні із врахування специфіки діяльності підприємства, має сприяти 

ідентифікації трудових правовідносин. Тобто, актуальність теми дослідження 

обумовлена виявленням оптимального балансу між робочим часом і часом 

відпочинку через режим робочого часу. 

Отже, регулювання та запровадження режимів робочого часу 

розглядається як важлива характеристика соціально-трудових відносин і 

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

праці. Тобто, завдяки раціональному використанню робочого часу та 

встановлення режимів, виходячи із особливостей праці на підприємстві чи 

організації, можливо досягти зріст продуктивності праці на підприємстві. 

Питання про підвищення ефективності суспільного виробництва пов’язане з 

розробкою відповідних шляхів правових та моральних форм регулювання 

трудових відносин. 

Проблематику режиму робочого часу, а також його складових частин 

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

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

В.В. Волинець, О.О. Гаврилова, Н.Д. Гетьманцева, О.А. Губська, 

Ю.М. Гришина, Т.М. Додіна, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, .І. Коваленко, 

В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, Н.О. Мельничук, М.О. 

Міщука, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, О.В. Тищенко, В.І. Прокопенко, 

С.М. Прилипко, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко 

та інші. 

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

дисертаційного дослідження пов’язана з пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки на період до 2020 року, встановленими на підставі Закону 

України від 11 липня 2001 року «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки» та відповідно до основних положень Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, 

затвердженої Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015, 

Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 

України на 2016–2020 роки, затвердженої Постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 року. Тема 

дисертаційного дослідження виконана згідно з планом науково-дослідної 

роботи кафедри. Дисертація виконана на кафедрі правознавства 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля згідно 

з кафедральними темами «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України 

до міжнародних стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства 

та імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

з’ясування змісту механізму правового регулювання режиму робочого часу в 

Україні. 
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Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

 надати наукову інтерпретацію поняття режиму робочого часу; 

 з’ясувати класифікацію режиму робочого часу; 

 визначити види правового регулювання режиму робочого часу; 

 проаналізувати особливості п’яти-денного та шести-денного робочого 

тижня; 

 дослідити сумований облік робочого часу; 

 деталізувати ненормований та перервний робочий день; 

 охарактеризувати гнучкий графік роботи та розкрити специфіку 

вахтового методу організації роботи. 

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

Предметом дослідження є правове регулювання режиму робочого часу 

в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складають сучасні загальні та спеціальні методи наукового 

пізнання явищ і процесів, котрі мають місце в суспільстві. Так, формально-

логічний метод (безпосередньо його складові: метод класифікації, індукції 

та дедукції) застосовувався при наданні загальноправової характеристики 

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

методу визначено понятійно-категоріальний апарат у роботі чітко 

встановлено авторське розуміння наступних понять: «робочий час», 

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

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

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

«вахтовий метод організації роботи». Метод систематизації та системно-

функціональний метод застосовувався під час опрацювання особливостей, 

сутності, та змісту загальних та спеціальних режимів робочого часу 

(розділи 2 та 3). Системно-структурний метод, метод синтезу та метод 

емпіричного пізнання спостереження застосовувалися під час дослідження 

оцінки сучасного стану розвитку відповідного загального та спеціального 

режиму робочого часу (розділи 2 та 3), в результаті чого було сформовано 

критичні моменти, а також надано рекомендації для вдосконалення 

правового регулювання конкретного режиму робочого часу. Методи 

узагальнення та класифікації надали можливості розробити розподіл на 

види режимів робочого часу (підрозділ 1.2). Формально-догматичний та 

метод моделювання дозволили виявити недоліки в правовому регулюванні 

у досліджуваній сфері та сформулювати конкретні пропозиції щодо його 

вдосконалення (розділи 2 та 3). 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є першою спробою 

комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням 

новітніх досягнень доктрини трудового права дослідити теоретичні та 

практичні основи правового регулювання режиму робочого часу та 
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розробити концептуальні шляхи подальшого розвитку даної сфери. За 

результатами дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні 

положення, що виносяться на захист і які містять елементи наукової 

новизни. Основними з них є такі: 

вперше: 

 сформульовано наукове поняття такого виду спеціального режиму 

робочого часу як «перервний робочий час» – це особливий режим робочого 

часу, який встановлюється для певних категорій працівників на роботах з 

особливими умовами і характером праці у разі неможливості нормування часу 

трудового процесу, коли праця за характером виконуваних функцій не може 

бути обмеженою нормальною тривалістю робочого дня, у випадках, 

передбачених колективним договором, та полягає у поділі робочого дня на 

частини з тією умовою, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала 

встановленої тривалості робочого дня; 

 обґрунтовано, що під терміном «гнучкий графік роботи» необхідно 

розуміти спеціальний режим робочого часу для окремих працівників на 

окремих підприємствах, установах чи організаціях, із передбаченим 

саморегулюванням тривалості робочого дня за умови забезпечення точного 

обліку відпрацьованого часу та контролю за повним і раціональним 

використанням робочого часу працівником, який встановлюється за 

погодженням між працівником і роботодавцем, й передбачає визначення часу, 

коли працівник зобов’язаний перебувати на своєму робочому місці, часу, коли 

працівник має право на свій розсуд визначати час початку і закінчення роботи, 

а також часу використання, в межах цього часу, перерви для відпочинку і 

харчування; 

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

робочого часу, встановлений як законодавством, так і на рівні локального 

регулювання, визначений правилами внутрішнього трудового розпорядку або 

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

дотриманням встановленої законом тривалості; 

 надано дефініцію «шестиденний робочий тиждень» – це визначена 

законодавством та встановлювана роботодавцем за погодженням із 

профспілковими організаціями тривалість робочого часу в межах 

календарного тижня, що передбачає розподілення тижневої норми робочого 

часу пропорційно на шість днів із визнанням вихідним сьомого дня; 

удосконалено: 

– доктринальне тлумачення «ненормований робочий час» – це 

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

категорій працівників нормативно або угодою сторін, за якого на працівників 

поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, 

включаючи встановлений порядок початку і закінчення робочого дня, але який 

допускає можливість у разі потреби виконання цими працівниками своїх 

трудових обов’язків після закінчення робочого дня без спеціального 

документального оформлення, якщо облік робочого часу, виходячи із 
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особливостей трудових обов’язків, є неможливим, та за який працівникам 

надається щорічна додаткова трудова відпустка чи/і має встановлюватись у 

майбутньому підвищений розмір оплати праці; 

– характеристику особливостей правового регулювання ненормованого 

робочого дня, визначених у Рекомендаціях щодо порядку надання 

працівникам з ненормованим робочим днем щорічної відпустки за особливий 

характер праці, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України від 10 жовтня 1997 р. № 7, в Законі України «Про відпустки» 

від 15.11.1996 № 504/96-ВР та в Постановах Пленуму Верховного Суду 

України, які полягають у наступному: 1) ненормований робочий день 

встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості 

нормування часу трудового процесу; 2) роботу понад нормальну тривалість 

робочого часу не можна ототожнювати із надурочною роботою; 3) міра праці, 

яку варто виконати в режимі ненормованого робочого часу може визначатись 

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

4) ненормований робочий день не може застосовуватись до працівників, 

зайнятих на роботі з неповним робочим днем, але може до працівників, які 

працюють на умовах неповного робочого тижня; 5) відмова без поважних 

причин від виконання своїх трудових обов’язків у режимі ненормованого 

робочого дня із посиланням на те, що робочий час вже закінчився, за своєю 

сутністю є порушенням трудової дисципліни; 

– деталізацію сутності вахтового методу організації роботи згідно із 

Постановою «Про затвердження Основних положень про вахтовий метод 

організації робіт» від 31.12.1987 № 794/33-82, який характеризується 

наступними особливостями: 1) трудові ресурси використовуються поза місцем 

їх постійного проживання при значній відстані виробничого об’єкта від місця 

знаходження підприємства, установи організації; 2) щоденне повернення 

працівників до місця постійного проживання неможливе, і не є доцільним; 

3) робота виконується ритмічно, безперервно, комплексно та організовується 

при підсумованому обліку робочого часу, а роботодавець веде облік робочого 

часу й відпочинку кожного працівника; 4) тривалість вахти не може 

перевищувати 1 місяць, а тривалість робочого дня не повинна перевищувати 

12 годин; 5) до вахтового методу організації роботи можуть бути залучені 

лише окремі категорії осіб; 6) роботодавець забезпечує працівників усім 

необхідним, у тому числі транспортуванням та харчуванням; 7) для 

міжвахтового відпочинку працівники повертаються додому, а період 

відпочинку накоплюється із огляду на невикористані щотижневі вихідні; 

8) вахтовий метод організації роботи не є відрядженням; 

– арґументацію, що сутність вахтового методу організації роботи 

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

постійного проживання; 2) щоденне повернення працівників до місця 

постійного проживання неможливе; 3) робота організовується при 

підсумованому обліку робочого часу; 4) для міжвахтового відпочинку 

працівники повертаються додому; 
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дістали подальшого розвитку: 

 характеристика особливостей сучасного стану правового 

регулювання режиму робочого часу працівників, якими є такі: основні ознаки 

правового регулювання закріплені у Конституції України; режим робочого 

часу визначається на рівні законів, підзаконних та локальних актів, що 

приймаються на основі Конституції України і повинні їй відповідати; 

національне трудове законодавство потребує реформування та приведення до 

певної системи злагоджених норм, зокрема, з прийняттям нового Трудового 

кодексу, який допоможе вирішити всі колізійні питання; праця деяких 

категорій працівників має свої особливості, що зумовлені специфікою організації 

праці в різних галузях економіки, тяжкістю та шкідливістю умов праці.  Питання 

регулювання правового характеру здійснюється на рівні галузевих актів; при 

регулюванні режиму робочого часу тривалість праці закріплюється із 

врахуванням порядку розподілу норми робочого часу протягом відповідно 

календарного періоду; на локальному рівні договірне регулювання режиму 

робочого часу є більш поширеним та передбачає можливість пристосування до 

змін в трудовому процесі; режим робочого часу встановлюється на 

підприємствах та організаціях колективним договором і правилами 

внутрішнього трудового розпорядку; нормативно-правові акти на даному етапі 

розвитку трудового законодавства є застарілими і не мають змоги створити 

повноцінні умови для належного регулювання трудових відносин між суб’єктами 

трудового права в питанні режиму робочого часу; 

 деталізація положення, що ненормований робочий день як особливий 

режим робочого часу та водночас відхилення від нормальної тривалості 

робочого часу, який встановлюється для певних категорій працівників у разі 

неможливості нормування часу трудового процесу у випадках, коли праця за 

характером виконуваних функцій не може бути обмеженою нормальною 

тривалістю робочого дня, не піддається точному обліку внаслідок режиму 

роботи, а також у разі, якщо робочий час у зв’язку з особливостями організації 

праці розподіляється працівниками на свій розсуд, та визначається тривалістю 

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

 твердження, що гнучкий графік роботи є найбільш прогресивним 

режимом організації робочого часу. Він полягає в узгодженні працівником та 

роботодавцем таких умов праці, за яких буде забезпечуватись виконання 

працівником усіх покладених на нього обов’язків, при цьому в найбільш 

зручний для працівника режим часу. Тобто, із однієї сторони, працівник 

самостійно врегульовує свій робочий час, а з іншої сторони, забезпечує 

виконання поставлених перед ним завдань в обумовлений із роботодавцем час. 

Даний режим робочого часу є одним із найдосконаліших серед спеціальних, та 

є найбільш вигідним для обох сторін трудових правовідносин; 

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

початку та закінчення роботи; час відпочинку; 

 подальші шляхи вдосконалення правового регулювання режиму 

робочого часу в Україні. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

одержані в результаті дослідження висновки і пропозиції можуть бути 

використані: 

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

трудового права щодо системних знань про теоретично-практичні проблеми 

правового регулювання режиму робочого часу; 

б) у правотворчості – при удосконаленні правового регулювання 

режиму робочого часу; 

в) у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити рівень ефективності правовідносин у сфері регулювання 

режиму робочого часу працівників; 

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

зроблені в дисертації, можуть бути використані у процесі наукових конференцій 

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

України», «Проблеми трудового права», «Державна служба», у вищих 

юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських занять, у 

науково-дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, при розробці 

методичних рекомендацій, у процесі підготовки робочих програм та планів, 

підручників, навчальної та прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права, права 

соціального забезпечення і трудового права. Усі сформульовані в ній 

положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. 

У дисертації ідеї та розробки належать автору. Усі публікації здійснені без 

співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, а також були оприлюднені на міжнародних науково-

практичних конференціях: «Дотримання прав людини: сучасний стан 

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

5 березня 2015 року), «Наукові дослідження сучасного законодавства України 

– прогрес юридичної науки ХХІ століття» (м. Київ, 25–26 червня 2015 року), 

«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

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

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

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

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

у трьох тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 

Структура дисертації складається з анотації, вступу, трьох розділів, що 

логічно поєднані у сім підрозділів, висновків і списку використаних джерел, 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 196 сторінок. Список 

використаних джерел складається із 180 найменувань і займає 19 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

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

та методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 

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

вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за 

темою дисертації. 

Розділ 1 «Режим робочого часу як об’єкт правового регулювання» 

складається з трьох підрозділів і присвячений з’ясуванню правової природи 

режиму робочого часу, а також аналізу видів режимів робочого часу та їх 

правовому регулюванню. 

У підрозділі 1.1 «Наукова інтерпретація та сутність режиму робочого 

часу» зазначено, що режим робочого часу становить собою конкретний 

механізм, який визначає часові періоди, що можуть або не можуть включатися 

у робочий час. 

Зауважено, що при визначенні режиму робочого часу роботодавець та 

працівник обов’язково керуються принципом єдності та диференціації, який у 

даному контексті передбачає включення до робочого часу відповідних 

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

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

принцип диференціації, до такого елементу робочого часу, як «час 

відпочинку» також включаються відповідні додаткові перерви, зокрема 

перерви між уроками для вчителів тощо. 

Обґрунтовано, що робочий час – це календарний проміжок часу, який 

визначено нормативно-правовими актами в сфері трудового законодавства, 

актами локально-правового регулювання, а також безпосередньо окреслено та 

диференційовано в трудовому договорі, протягом якого працівник 

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

робочому місці або в іншому що обумовлено трудовим договором. 

Наголошено, що елементами режиму робочого часу є безпосередньо 

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

відпочинку, тобто проміжок часу, протягом якого працівник вільний від 

виконання ним своїх трудових обов’язків. 

Робочий час, як основна складова режиму робочого часу відрізняється 

залежно від специфіку здійснюваної працівником трудової діяльності, а також 

безпосередньо від характеру діяльності підприємства, установи чи організації 

де останній виконує свої трудові обов’язки. Щоденні перерви на відпочинок та 

харчування є важливими аспектами та складовими частинами досліджуваного 

трудо-правового явища, тому що вони сприяють відновленню працівником 

своїх сил та працездатності і надають можливість акумулювати енергію для 

здійснення трудової діяльності протягом другої половини робочого дня. 

Режим робочого часу обов’язково має включати час відпочинку для 

працівників, який надається останнім протягом робочого дня та тижня. У силу 
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пріоритетності життя та здоров’я працівника, включення до складу режиму 

робочого часу перерв для відпочинку і харчування є обов’язковим. 

Підсумовано, що режим робочого часу може встановлюватись в 

залежності від певної групи працівників, які працюють у межах відповідного 

структурного підрозділу підприємства, установи чи організації, а також 

можлива індивідуальна регламентації часу роботи щодо кожного окремого 

працівника. 

Важливою ознакою режиму робочого часу є диференціація залежно від 

специфіки діяльності суб’єкта господарювання, який використовує найману 

працю, а також безпосередньої трудової діяльності працівників підприємства, 

установи чи організації або групи працівників. Певні види трудової діяльності, 

зокрема робота медичних працівників або працівників правоохоронних 

органів, а також фізіологічні і психологічні особливості деяких категорій 

працівників, наприклад неповнолітніх, вагітних жінок і зумовлюють 

диференціацію правового регулювання режиму робочого часу та встановлення 

найбільш сприятливого за певних умов. Режим робочого часу не 

встановлюється прямо у трудовому законодавстві, а регламентується актами 

локального та індивідуального характеру забезпечуючи гармонійні трудові 

правовідносини. Така характерна ознака режиму робочого часу, як 

диференціація означає, що режим робочого часу є суспільно-правовим 

явищем, яке обов’язково визначається, залежно від специфіки функціонування 

певного підприємства, установи чи організації та, в залежності від виконуваної 

працівниками трудової діяльності. 

У підрозділі 1.2 «Класифікація режиму робочого часу» визначено, що, 

по-перше, режим робочого часу варто розглядати як спеціальну складову, яка 

залежить від особливостей діяльності підприємства, а, по-друге, кожен із 

представлених режимів застосовується на локальному рівні із врахуванням 

положень національного законодавства. При запровадженні режиму робочого 

часу трудова діяльність працівника має оптимально поєднуватись із 

відпочинком для відновлення трудової функції. 

Режим робочого часу передбачає розподіл норми робочого часу протягом 

конкретного календарного періоду для найбільш повної діяльності 

підприємства чи організації. З огляду на це, варто зазначити, що на рівні 

законодавства визначаються лише загальні норми для запровадження режимів 

робочого часу на підприємстві, і в подальшому регулювання відбувається на 

локальному рівні. Робочий день, як складовий елемент режиму робочого часу, 

враховується в режимах загального та спеціального характеру для 

відповідного регулювання робочого часу працівників для виконання трудової 

функції на підприємстві. 

До загального режиму робочого часу належать такі: а) п’ятиденний та 

шестиденний робочий тиждень; б) сумований облік робочого часу. До 

спеціальних режимів робочого часу відносяться наступні: ненормований 

робочий день; переривний робочий час; гнучкий графік роботи; вахтовий 

метод організації роботи. 
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Для запровадження одного із режимів робочого часу в межах 

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

підставі укладення між ними трудового договору з  приводу використання 

найманої праці працівника, необхідно враховувати та обговорювати 

доцільність його запровадження, виходячи із галузі в якій здійснює 

діяльність підприємство. 

Відмічено, що якщо розраховувати норми часу, що визначається 

робочим, згідно положень передбачених спеціальним режим, а саме обліком, 

необхідно розуміти, що до цього періоду не належить час, протягом якого 

працівник звільняється від виконання обов’язків трудового характеру зі 

збереженням місця роботи. Наприклад, при відпустці, яка є щорічною чи 

отриманні відпустки у зв’язку з навчанням норма робочого часу зменшується 

на кількість годин виходячи із невиконання трудової функції. Для працівників 

може встановлюватися підсумований облік робочого часу із врахуванням 

щотижневих днів для відпочинку, і ці дні виокремлюються у графіку змінності 

від загального числа вільних від роботи днів. 

На працівників з ненормованим робочим днем поширюється 

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

цим, роботодавець не має права залучати працівників систематично, які 

працюють згідно особливостей цього режиму до роботи понад встановлену 

тривалість робочого часу. Незважаючи на це, обов’язки працівника як суб’єкта 

трудових правовідносин мають бути декларовані в трудовому договорі чи 

інших актах локального регулювання таким чином, щоб була передбачена 

можливість виконувати трудові завдання в межах нормального робочого часу. 

Тобто, ненормований робочий день може бути приведений в дію на 

підприємствах різного масштабу та форми власності і здійснюватися в межах 

законодавчо встановлених норм юридичного характеру з відповідними 

правовими гарантіями. 

Підкреслено, що обов’язковою умовою застосування режиму 

гнучкого робочого часу є забезпечення точного обліку відпрацьованого 

часу, виконання встановленого виробничого завдання кожним працівником 

і дієвого контролю за найбільш повним та раціональним  використанням 

робочого часу. 

Вахтовий метод незамінний там, де виробничі об’єкти значно віддалені 

від місця перебування базового підприємства, утруднене будівництво об’єктів 

соціального призначення в місці роботи, а також спостерігається дефіцит 

трудових ресурсів і роботи проводяться в певних природно-кліматичних 

умовах. 

У підрозділі 1.3 «Загальнотеоретична характеристика видів правового 

регулювання режиму робочого часу» встановлено, що Конституція України в 

контексті правового регулювання режиму робочого часу характеризується 

тим, що встановлює загальне спрямування діяльності органів державної влади 

щодо забезпечення створення системи нормативно-правового регулювання 

режиму робочого часу для працівників та надання мінімальних гарантій 
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останнім. Положення Основного Закону нашої держави регламентують 

загальні положення, які спрямовують та координують діяльність усіх суб’єктів 

трудових правовідносин, як у загальному процесі здійснення трудової 

діяльності, так і щодо режиму робочого часу працівників. 

Міжнародні акти МОП щодо правового регулювання режиму робочого 

часу характеризуються тим, що закріплюють положення правового 

спрямування у сфері трудових відносин та розкривають важливість режимів 

робочого часу через розподіл праці і відпочинку, а також передбачають 

спеціальні заходи охорони прав працівників враховуючи специфіку галузі. В 

цілому законодавство нашої країни в сфері регулювання режиму робочого 

часу враховує трудові стандарти міжнародного характеру, але все ж необхідно 

провести комплекс заходів для гармонізації національних норм із 

законодавством країн європейського континенту. 

Основне джерело правового регулювання трудової діяльності – Кодекс 

законів про працю – закріплює найважливіші засади регламентації режиму 

робочого часу для працівників. Визначення обмеження максимальної 

щотижневої тривалості робочого часу є фундаментом для встановлення 

відповідного режиму робочого часу. 

Вказано, що на підприємствах, де з ряду об’єктивних причин, не може 

бути дотримана щоденна або щотижнева тривалість робочого часу 

ускладнюється можливість забезпечення права працівника на відпочинок, 

тому в межах цих підприємств запроваджується підсумований облік 

робочого часу, який передбачає постійне чергування робочого часу та часу 

відпочинку. 

Кодекс законів про працю України не надає визначення режиму робочий 

час та не в повній мірі розкриває важливість його правового регулювання. На 

сучасному етапі розвитку суспільства правове регулювання режиму робочого 

часу працівників встановлюється у централізованому порядку, але не враховує 

всі проблемні питання, які б повинні вирішуватись в рамках цього 

нормативного акту. 

Кодекс законів про працю України в рамках правового регулювання 

режиму робочого часу характеризується тим, що в його положеннях закріплені 

особливості режиму робочого часу із врахуванням недопущення зловживань в 

положеннях локальних нормативно-правових актах. Основне джерело 

нормативно-правового регулювання трудової діяльності в цілому та режиму 

робочого часу зокрема регламентує обмеження щодо максимальної тривалості 

робочого часу в певному календарному проміжку, наприклад протягом дня чи 

тижня. Також, цей акт правового регулювання режиму робочого часу 

встановлює гарантії забезпечення дотримання прав і свобод працівників при 

встановленні того чи іншого режиму робочого часу. 

Постанови Кабінету Міністрів України передбачають правове 

закріплення робочого часу та його режиму виходячи із положень 

скорочення трудової діяльність в часовому проміжку та враховуючи при 

цьому умови праці. В більшій мірі режим робочого часу в межах 
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підприємства закріплюється у колективних договорах, правилах 

внутрішнього трудового розпорядку, графіках змінності, а нормативно-

правові акти на рівні органів державної влади закріплюють особливості 

праці згідно часових режимів. 

Розділ 2 «Загальні режими робочого часу» складається з двох 

підрозділів та присвячений аналізу сутності п’яти-денного та шести-денного 

робочого тижня, а також сумованого обліку робочого часу. 

У підрозділі 2.1 «П’яти-денний та шести-денний робочий тиждень» 

встановлено, що Кодекс законів про працю є застарілим й не в змозі всебічно 

охопити сучасні тенденції до нормативно-правової регламентації 

досліджуваних режимів робочого часу. 

Застосування п’ятиденного робочого тижня відбувається за 

узгодженням роботодавця в поєднанні з схваленням профспілкового органу 

та з врахуванням точки зору працівників, що дає змогу забезпечити 

максимальну ефективність виконання завдань, поставлених перед 

підприємством, установою, організацією. В положеннях трудового 

законодавства передбачається структурний порядок застосування в межах 

підприємства режимів робочого часу з рядом гарантій в процесі виконання 

працівником трудових обов’язків. П’ятиденний робочий тиждень 

визначається як загальний режим робочого часу, таким чином тижнева 

норма робочого часу реалізується в рамках кожного календарного тижня з 

повною кількістю робочих днів. 

Встановлення норм тривалості робочого тижня здійснюється із 

врахуванням різних факторів праці, вікових чи інших особливостей 

працівників, інших умов, що обумовлює вибір роботодавцем того чи іншого 

варіанту. 

П’ятиденний робочий тиждень є особливим видом форми організації 

трудового процесу, що встановлюється і регламентується як на рівні 

загальнодержавному, шляхом закріплення відповідних норм у законодавстві, 

так і на індивідуальному чи колективно-договірному рівні, який визначає 

режим та тривалість робочого часу, період та кількість вихідних днів з 

метою врегулювання інтересів працівників і роботодавців.  

Шестиденний режим робочого тижня належить до загальних режимів 

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

організації трудової діяльності, за якою загальна тривалість робочого тижня 

збільшується з п’яти до шести днів, а тривалість робочого дня зменшується, з 

метою недопущення перевищення законодавчо закріпленої максимальної 

тривалості – 40 годин на тиждень. 

Шестиденний робочий тиждень є необхідною умовою для ефективного 

функціонування певного підприємства, установи або організації і забезпечує 

максимальне залучення працівників для виконання ними своєї трудової 

діяльності. З наведеного можна констатувати, що шестиденний робочий 

тиждень передбачає значно коротший термін робочого дня, а отже збільшує 

тривалість щоденного відпочинку для працівників. Оскільки робочий час є 
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взаємозалежним з часом відпочинку, то можна прослідкувати поступове 

збільшення щоденного відпочинку, шляхом скорочення щоденної тривалості 

виконання трудової діяльності. 

Так як загальна тривалість робочого тижня не повинна перевищувати 40 

годин, при шестиденному режимі роботи встановлюється тривалість робочого 

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

шестиденному робочому тижні передбачають, що тривалість останнього 

робочого дня не буде перевищувати 5 годин оскільки інакше, можна буди 

спостерігати порушення встановленої трудо-правової норми. Це є 

характерною ознакою шестиденного робочого тижня, так як при п’ятиденному 

робочому тижня, передбачене скорочення робочого дня лише перед 

неробочими та святковими днями. 

У підрозділі 2.2 «Сумований облік робочого часу» підкреслено, що 

сумований режим робочого часу являє собою специфічну організацію 

робочого часу, яка встановлює можливість раціонально використовувати 

кожну робочу годину, забезпечуючи при цьому дотримання прав, свобод і 

законних інтересів як працівників, так і роботодавців, а також ефективно 

задовольняти їх потреби. 

Сумований облік робочого часу передбачає урахування останнього 

фактично за рахунок середньої тривалості даного часу протягом встановленого 

календарного проміжку – дня, тижня місяця тощо. Сумований облік робочого 

часу застосовується при ненормованому режимі робочого часу, згідно з яким 

неможливо встановити чи передбачити певну тривалість конкретного 

робочого дня. 

Вказано про те, що для працівників, трудова діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням, виконанням певних невідкладних робіт використовується 

саме даний облік робочого часу, оскільки характер їх роботи є 

непередбачуваним та таким, що неможливо визначити конкретною добовою 

чи тижневою нормою робочого часу. 

Встановлення сумованого обліку робочого часу за погодженням з 

органом, який зобов’язаний представляти інтереси працівників є необхідною 

умовою недопущення зловживань зі сторони роботодавця і безпідставного 

залучення до понаднормової роботи працівників. Встановлення для 

роботодавця обов’язку погоджувати використання даного виду обліку 

робочого часу означає фактичний контроль профспілки за справедливим та 

законним застосування сумованого обліку робочого часу. Це є необхідним для 

забезпечення дотримання прав та гарантій працівників. 

Сумований облік робочого часу визначається в залежності від певної 

роботи, оскільки, наприклад, у випадку з сільськогосподарською діяльністю, 

яка безпосередньо залежить від погодних умов, а тому встановити чітку 

добову чи тижневу норму робочого часу для працівника видається 

неможливим. 

Сутність сумованого обліку робочого часу полягає у тому, щоб 

визначити більш широкий обліковий період у зв’язку з особливістю певної 
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трудової діяльності та розподіляти норму робочого часу з урахуванням 

встановленого обмеження щодо її максимальної тривалості у 40 годин на 

тиждень та необхідним часом відпочинку для працівників, які працюють за 

сумованим обліком робочого часу, що має бути не меншим ніж 12 годин на 

день. 

Розділ 3 «Спеціальні режими робочого часу » складається із двох 

підрозділів та присвячений дослідженню специфіки ненормованого робочого 

дня та перервного робочого часу, а також розкриттю змісту гнучкого графіку 

роботи та вахтового методу організації роботи. 

У підрозділі 3.1 «Ненормований робочий день та перервний робочий час» 

акцентовано увагу на тому, що надурочною є робота, до виконання якої 

працівники залучаються виключно у виняткових випадках, передбачених 

законодавством. Добровільне виконання працівником роботи понад 

встановлену тривалість робочого дня не є надурочною роботою. Тобто, за 

сукупністю ознак, ненормований робочий час та надурочні роботи не варто 

ототожнювати. 

Зауважено, що із однієї сторони, існування ненормованого робочого часу 

без відповідного режиму робочого дня, не дозволить йому набути унікальних 

ознак, адже в такому випадку ненормований час можна буде ототожнити із 

надурочним робочим часом. Із іншої сторони, існування ненормованого 

робочого дня без ненормованого робочого часу також неможливе, адже їхня 

взаємозалежність полягає в тому, що особливість режиму безпосередньо 

пов’язана із особливістю робочого часу. Тобто, «ненормований робочий час» 

чи «ненормований робочий день» є двома різними, втім взаємозалежними 

поняттями. 

Підсумовано, що ненормований робочий день – це особливий режим 

робочого часу та водночас відхилення від нормальної тривалості робочого 

часу, який встановлюється для певних категорій працівників у разі 

неможливості нормування часу трудового процесу у випадках, коли праця 

за характером виконуваних функцій не може бути обмеженою нормальною 

тривалістю робочого дня, не піддається точному обліку внаслідок режиму 

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

організації праці розподіляється працівниками на свій розсуд, та 

визначається тривалістю робочого часу або колом обов’язків чи обсягом 

виконаних робіт. 

В цілому, режим перервного робочого часу полягає в обов’язку 

працівників виконувати свої трудові впродовж певного часу з дотриманням 

відповідного режиму через закріплення часових меж із огляду на локальне 

регулювання. Як наслідок, запровадження такого режиму дозволяє із однієї 

сторони підвищити продуктивність використання робочого часу, адже 

працівники здійснюють свої трудові функції лише в той час, коли це дійсно 

необхідно. З іншої сторони, зменшується навантаження на самого працівника, 

який отримує додатковий час на відпочинок, а також фактично марно не 

витрачає час. 



15 

Запровадження режиму перервного робочого часу має безпосередньо 

відображати специфіку діяльності конкретного підприємства, установи чи 

організації, для того, щоб робочі режими підприємства, установи чи 

організації постійно збігались із робочими режимами працівників, які на них 

працюють. Це дозволяє зробити висновок про те, що перервний робочий час 

може бути застосований щодо обмеженого кола трудових правовідносин, в 

обмеженому колі галузей, та на окремих підприємствах, діяльність яких 

передбачає таке нормування робочого часу. При цьому сам перервний робочий 

час забезпечує працівникам і належний час відпочинку, і належний час праці 

для достатнього рівня оплати їхньої праці. 

У підрозділі 3.2 «Гнучкий графік роботи та вахтовий метод організації 

роботи» обґрунтовано, що гнучкий графік роботи приносить взаємні вигоди 

як роботодавцеві, так і працівникові. Працівник отримує можливість 

самостійно регулювати час початку, закінчення та загальну тривалість 

робочого дня. В свою чергу, для роботодавця гнучкий графік означає 

отримання мотивованих та не перевантажених працівників, з яких зрештою не 

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

В свою чергу, вахтовий метод організації роботи суттєво відрізняється від 

гнучкого графіку вже в міру того, що його регулювання здійснюється 

законодавством, прийнятим ще за радянських часів. Тобто, це не прогресивний 

спосіб вирішення проблем традиційної моделі організації робочого часу 

працівників, а навпаки доволі застарілий, та який потребує змін в умовах 

оновлення трудового законодавства в Україні. 

Звернено увагу на те, що працювати за гнучким графіком можуть не 

усі, а «окремі» працівники. Із цього можемо зробити висновок, що лише 

окремі професії згідно із чинним законодавством про працю передбачають 

можливість самостійного контролю працівника за кількістю 

відпрацьованих робочих годин, а також об’ємів здійсненої роботи. Тобто, 

виконання далеко не кожної роботи може суміщатись із гнучким графіком, 

адже низка професій пов’язані із виконанням роботи у чіткі часові рамки. 

Разом із тим, така дефініція характеризується і наявністю низки недоліків. 

Зокрема, залишається незрозумілим, яку сумарну кількість робочих годин 

зобов’язані відпрацювати працівники при гнучкому графіку роботи; чи 

залежить графік від міри виконання поставлених перед працівником задач 

тощо. 

Резюмовано, що вахтовий метод організації роботи є одним із 

найпроблемніших. Перш за все, він все ще врегульовується 

законодавством Радянського Союзу, у якому встановлена застаріла 

термінологія, а також завузьке розуміння сутності вахтового методу 

організації роботи. Кодекс Законів про працю України наразі не 

врегульовує даний інститут взагалі. Втім, все ж варто відзначити, що 

використання такого режиму робочого часу в умовах, коли працівник 

вимушений виконувати свої трудові функції далеко від місця проживання, 

є безальтернативним на сьогодні. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і надано нове вирішення 

наукового завдання, що отримало вияв у запропонованих пропозиціях щодо 

оптимізації правового регулювання режиму робочого часу. 

1. Режим робочого часу – це розподілення норми робочого часу 

конкретно визначеного працівника у межах певного календарного проміжку 

часу, яким може бути день, тиждень, місяць, тощо, протягом якого працівник, 

відповідно до трудового законодавства, актів колективно-договірного 

регулювання та внутрішнього трудового розпорядку, здійснює трудову 

діяльність, а також отримує належний час для щоденного відпочинку. 

2. Ознаками режиму робочого часу є такі: 1) багатоелементність – 

наявність широкої кількості складових частин, а саме переліку різних 

проміжків часу, які входять у його зміст; 2) нормованість, зокрема 

встановлення максимальної тривалості робочого часу, яку не можна 

перевищувати, окрім як у визначених законом випадках; 3) взаємозалежність 

із часом відпочинку – окрема характеристика робочого часу є неможливою без 

взаємозв’язку із часом відпочинку працівника; 4) диференціація залежно від 

специфіки діяльності суб’єкта господарювання, який використовує найману 

працю, а також безпосередньої трудової діяльності працівників підприємства, 

установи чи організації або групи працівників. 

3. До загального режиму робочого часу належать такі: а) п’ятиденний та 

шестиденний робочий тиждень; б) сумований облік робочого часу. До 

спеціальних режимів робочого часу відносяться наступні: ненормований 

робочий день; переривний робочий час; гнучкий графік роботи; вахтовий 

метод організації роботи. 

4. П’ятиденний робочий тиждень характеризується таким: 

1) встановлення режиму робочого часу належить до компетенції власника за 

погодженням з профспілковим комітетом, трудовим колективом з 

додержанням установленої тривалості робочого тижня; 2) визначається 

правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності; 

3) передбачає надання працівникам двох вихідних днів з забезпеченням 

збереження річного балансу їх робочого часу. 

До ознак шестиденного робочого тижня належать такі: він 

встановлюється та діє у межах встановленої законодавством норми тривалості 

робочого тижня, а саме 40 годин на тиждень або іншої встановленої тижневої 

норми; скорочена тривалість останнього робочого дня даного робочого тижня; 

обов’язковість погодження роботодавцем рішення про впровадження даного 

режиму робочого часу на підприємстві, в установі й організації. 

5. Сумованим обліком робочого часу є облік робочого часу, який, в силу 

певних особливостей здійснення працівником своєї трудової діяльності, може 

варіюватись та передбачає встановлення чіткої норми робочого часу в межах 

певного календарного проміжку, наприклад, тижня, місяця, кварталу чи навіть 

року. 
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6. Особливостями ненормованого робочого часу, згідно проекту 

Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014, є наступні: 1) працівник, 

який працює згідно режиму ненормованого робочого часу не може коли 

завгодно може прийти на роботу чи залишити робоче місце, адже на 

працівників повністю поширюються правила внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства, включаючи встановлений порядок початку і 

закінчення робочого дня; 2) працівник працює понад норму робочого часу за 

вказівкою роботодавця або без неї; 3) роботодавець веде облік роботи понад 

норму робочого часу; 4) списки працівників, які працюють понад норму 

робочого часу, встановлюються колективним договором або нормативним 

актом роботодавця після проведення консультацій з виборним органом 

первинної профспілкової організації; 5) за роботу на умовах ненормованого 

робочого часу працівникам надається щорічна додаткова трудова відпустка 

чи/і встановлюється підвищений розмір оплати праці; 6) в проекті Трудового 

кодексу України відсутні будь-які критерії щодо встановлення режиму 

ненормованого робочого часу. 

Особливості режиму перервного робочого часу, згідно із нормами 

Кодексу Законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII: 1) робота має 

характеризуватись особливими умовами і характером праці; 2) порядок і 

випадки запровадження режиму перервного робочого часу має визначатись 

законодавством; 3) загальна тривалість роботи не може перевищувати 

встановленої тривалості робочого дня. 

7. До особливостей гнучкого графіку роботи, згідно із Методичними 

рекомендаціями щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, належать 

наступні: 1) гнучкий графік роботи не можна застосувати на усіх без винятку 

підприємствах, установах чи організаціях і щодо будь-яких професій; 

2) тривалість робочого дня здійснюється працівником шляхом 

саморегулювання; 3) працівник наділяється правом самостійно регулювати час 

початку, закінчення та загальну тривалість робочого дня, перерви на 

харчування та відпочинок, проте згідно підсумованого обліку робочого часу і з 

вимогою відпрацювання визначеної кількості годин; 4) працівники при 

гнучкому графіку роботи зобов’язані виконати усі передбачені його трудовою 

функцією задачі; 5) режим гнучкого графіку роботи не впливає на розмір 

заробітної плати, порядок нарахування та розмір доплат, премій, не надає пільг 

при обчисленні стажу роботи, не надає права на додаткову відпустку тощо; 

6) під час запровадження гнучкого графіку роботи має бути враховано 

максимальну тривалість робочого часу - не більше 12 годин, включаючи 

перерву для відпочинку; 7) гнучкий режим робочого часу складається із трьох 

елементів – фіксованого часу, змінного часу та часу перерви; 8) обов’язковою 

умовою застосування режиму гнучкого робочого часу є забезпечення точного 

обліку відпрацьованого часу та контроль за повним і раціональним 

використанням робочого часу працівником. 

Вахтовий метод організації роботи – це особлива форма організації 

ритмічних, безперервних, комплексних робіт на виробничих об’єктах, 
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будівництві, у пошукових, геологічних та наукових експедиціях чи виконанні 

пошуково-рятувальних робіт поза місцем постійного проживання працівників 

при значній відстані за умови, коли щоденне повернення працівників до місця 

постійного проживання неможливе, і не є доцільним. 
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організації роботи. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Малишевская З.Я. Правовое регулирование режима рабочего 

времени в Украине. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 

обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 

правового регулирования режима рабочего времени в Украине. В работе 

выяснено сущность и признаки режима рабочего времени. Охарактеризованы 

особенности видов режима рабочего времени. 

Обосновано, что режим рабочего времени – это распределения нормы 

рабочего времени конкретно определенного работника в пределах 

определенного календарного периода времени, которым может быть день, 

неделю, месяц и т.д., в течение которого работник в соответствии с трудовым 

законодательством, актов коллективно-договорного регулирования и 

внутреннего трудового распорядка, осуществляет трудовую деятельность, а 

также получает положенное время для ежедневного отдыха. 

Установлено, что к общему режиму рабочего времени относятся: 

а) пятидневная и шестидневная рабочая неделя; б) суммированный учет 

рабочего времени. К специальным режимам рабочего времени относятся 

следующие: ненормированный рабочий день; режим раздробленного рабочего 

времени; гибкий график работы; вахтовый метод организации работы. 

Исследована специфика пяти-дневного и шести-дневной рабочей недели. 

Проанализировано значение суммируемых учета рабочего времени. 

Аргументировано, что пятидневная рабочая неделя характеризуется 

следующим: 1) установление режима рабочего времени относится к 

компетенции собственника по согласованию с профсоюзным комитетом, 
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трудовым коллективом с соблюдением установленной продолжительности 

рабочей недели; 2) определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

или графиками сменности; 3) предусматривает предоставление работникам 

двух выходных дней с обеспечением сохранности годового баланса их 

рабочего времени. 

Выделены особенности ненормированного рабочего дня и 

прерывистыми рабочего времени. Выяснено содержание гибкого графика 

работы и вахтового метода организации работы. 

Научно доказано, что под термином «гибкий график работы» 

необходимо понимать специальный режим рабочего времени для отдельных 

работников на отдельных предприятиях, учреждениях или организациях, с 

предусмотренным саморегулированием продолжительности рабочего дня при 

условии обеспечения точного учета отработанного времени и контроля за 

полным и рациональным использованием рабочего времени работником, 

устанавливается по согласованию между работником и работодателем, и 

предусматривает определение времени, когда работник обязан находиться на 

своем рабочем месте, времени, когда работник имеет право по своему 

усмотрению определять время начала и окончания работы, а также времени 

использования, в пределах этого времени, перерывы для отдыха и питания. 

Ключевые слова: правовое регулирование, рабочее время, работник, 

режим рабочего времени, время отдыха, гибкий график работы, вахтовый 

метод организации работы. 

 

ANNOTATION 

 

Malyshevska Z.Ya. Legal regulation of working time in Ukraine. – The 

manuscript. 

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

12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

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

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

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

working time regime are characterized. 

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

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

The features of the abnormal working day and the interrupted working time 

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

organization is revealed. 

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

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