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АНОТАЦІЯ 

 

Авраменко О.І. Правове регулювання робочого часу працівників органів 

прокуратури в Україні та країнах ЄС. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України. – Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню правового 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури в Україні та країнах 

ЄС. У роботі розкрито поняття та ознаки робочого часу працівників органів 

прокуратури. З’ясовано специфіку генезису правового регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури. Охарактеризовано сучасний стан правового 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури. 

Обґрунтовано, що робочий час працівників органів прокуратури є 

законодавчо регламентованим проміжком календарного часу, впродовж якого 

працівник відповідного органу прокуратури зобов’язаний у межах своїх 

повноважень виконувати службово-трудову функцію на користь людини й 

громадянина, а також держави загалом. 

Cистема нормативно-правових актів, яка регулює особливості робочого 

часу працівників прокуратури, недостатньо визначена та впорядкована. Більшість 

норм поширюється на коло інших працівників, які вступають у трудові 

правовідносини. У зв’язку з цим правове регулювання часу роботи працівників 

органів прокуратури як специфічної категорії суб’єктів трудових правовідносин 

потребує вдосконалення та систематизації законодавства у відповідній сфері. 

При характеристиці специфіки правового регулювання часу роботи 

працівників прокуратури необхідно враховувати ряд аспектів. По-перше, основу 

правового регулювання робочого часу працівників прокуратури складають 

загальновизнані нормативно-правові акти, які регулюють суспільні відносини, 

пов’язані із трудовими відносинами між роботодавцями та працівниками.                  
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По-друге, особливий порядок встановлення режиму роботи для працівників 

органів прокуратури. По-третє, правове регулювання часу роботи працівників 

прокуратури здійснюється на рівні внутрішніх правовідносин, що діють усередині 

органу прокуратури. По-четверте, особливий порядок обліку робочого часу 

ведеться кадровою службою та регламентується Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, які визначають порядок щомісячного обліку робочого часу 

працівників прокуратури в системі органів прокуратури. По-п’яте, встановлення 

чергувань як особливого виду робочого часу працівників органів прокуратури. 

По-шосте, специфічні нормативи та види робочого часу, що встановлюються для 

працівників прокуратури. 

Проаналізовано види джерел права Європейського Союзу про робочий час 

працівників органів прокуратури. Розглянуто правовий механізм імплементації 

європейських норм про робочий час працівників органів прокуратури у 

національне трудове право України. 

Аргументовано, що, на відміну від українського законодавства про 

прокуратуру, французьке характеризується наступними позитивними 

особливостями у контексті регулювання робочого часу працівників органів 

прокуратури: 

1) робочий час працівників прокуратури врегульовується не на галузевому 

чи локальному рівні, а на державному рівні шляхом прийняття спеціального 

підзаконного нормативно-правового акта; 

2) основні положення робочого часу працівників органів прокуратури, які 

включають фактично усі його аспекти, чітко закріплені на нормативному рівні; 

3) правове регулювання робочого часу працівників органів прокуратури є 

чітким та зрозумілим; 

4) усі питання, пов’язані із робочим часом працівників прокуратури, 

врегульовуються у спеціальному порядку, із урахуванням галузевої специфіки. 

Відзначено, що до видів джерел права Європейського Союзу про робочий 

час працівників органів прокуратури відносяться:  
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1) міжнародні нормативно-правові акти, які врегульовують організацію та 

діяльність органів прокуратури;  

2) міжнародні нормативно-правові акти про працю, які врегульовують 

питання робочого часу працівників;  

3) внутрішні законодавчі акти про прокуратуру держав-членів 

Європейського Союзу. 

Встановлено, що особливостями внутрішнього рівня механізму імплементації 

європейських норм про робочий час працівників органів прокуратури у 

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

рівня, його складають три групи елементів: правовий, організаційний та 

функціональний; 2) кожна із груп елементів має фактично невичерпний характер; 

3) на даному рівні імплементована норма реально стає частиною національного 

законодавства, причому адаптованою до вітчизняних умов. 

Специфіка міжнародного рівня механізму імплементації європейських норм 

про робочий час працівників органів прокуратури у національне трудове право 

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

нормативної та організаційної; 2) правова група представлена надзвичайно 

широким колом елементів, які мають різне призначення для імплементації 

європейських норм; 3) функціональна складова не є характерною для 

міжнародного рівня. 

Сформульовано проблеми правового регулювання робочого часу працівників 

прокуратури та надано пропозиції щодо законодавчого їх вирішення. Виділено 

напрями запозичення в Україну позитивного досвіду країн ЄС стосовно правового 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури. 

Однією із проблем правового регулювання часу роботи працівників 

прокуратури є застарілість норм чинного трудового законодавства та 

законодавства у сфері діяльності прокуратури, що регулює особливості 

робочого часу працівників прокуратури. Для усунення розбіжностей у 

правовому регулюванні часу роботи працівників прокуратури необхідно, щоб 

норми Кодексу законів про працю відповідали сучасним вимогам, які 
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висуваються до таких кодифікованих нормативно-правових актів. Крім того, 

положення даного нормативно-правового акта повинні сприяти реалізації 

трудового потенціалу роботодавця та працівника впродовж робочого часу, а 

також гарантувати дотримання основних прав та свобод при виконанні 

службових обов’язків. 

Напрямами вирішення такої проблеми правового регулювання робочого 

часу працівників прокуратури є: 1) прийняття нового Трудового кодексу України, 

який би регламентував поняття робочого часу, а також особливості встановлення 

робочого часу окремих категорій працівників, зокрема працівників прокуратури; 

2) внесення змін до чинного Закону України «Про прокуратуру» щодо 

регламентування робочого часу прокурорських працівників, зокрема шляхом 

закріплення у розділі  «Соціальне та матеріально-побутове забезпечення 

прокурора та інших працівників органів прокуратури» статті «Робочий час 

працівників прокуратури», в якій визначити сутність поняття «робочий час». 

Визначено, що з огляду на досвід Австрії у досліджуваній сфері важливим 

напрямом запозичення є законодавче закріплення порядку чергувань працівників 

органів прокуратури. Він може бути врегульований як у Законі України «Про 

прокуратуру», так і в спеціальному підзаконному акті. Його структурними 

елементами обов’язково мають бути наступні: місце проведення чергування; 

мінімальна кількість прокурорських працівників, яка повинна брати участь у 

чергуванні; рівнопропорційне залучення працівників органів прокуратури до 

чергування; права цих працівників на зміну встановленого порядку та оскарження 

відповідного рішення керівника; облік часу чергування таких осіб. Це сприятиме 

повному нормативному відображенню зазначених аспектів часу чергування 

працівників органів прокуратури, а також гарантуватиме захист їх службово-

трудових правомочностей, якими вони володіють і під час виконання робочих 

завдань протягом часу чергування. В аналізованому випадку забезпечуватиметься 

й ефективність використання часу чергування як самими прокурорськими 

працівниками, так і їх керівниками. 
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ANNOTATION 

 

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

and EU countries. – The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

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

12.00.05 – labour law; social security law.– Volodymyr Dahl East Ukrainian National 

University – Taras Shevchenko National University of Kiev of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

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

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

of working time of employees of the prosecutor’s office are revealed in the work. The 

specifics of the genesis of legal regulation of working time of employees of the 

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

employees of the prosecutor’s offices is described. 

It is substantiated that working time of the employees of the prosecutor’s office is 

a legally regulated period of time, during which the employee of the relevant 

prosecutor’s office is obliged, within the limits of his authority, to perform the service-

work function in favor of a person and a citizen, as well as the state as a whole. 

The system of normative legal acts regulating the peculiarities of working hours 

of prosecutors is not well defined and well-organized. Most of the rules apply to the 

range of other workers who enter into employment relationships. In this regard, the 

legal regulation of the time of work of the prosecutor’s office as a specific category of 

subjects of labor relations requires the improvement and systematization of legislation 

in the relevant field. 

It is necessary to take into account a number of aspects of the characteristics of 

the legal regulation of the time spent by the prosecutor’s office. Firstly, the basis of 

legal regulation of working time for prosecutors is generally accepted normative legal 

acts regulating social relations related to labor relations between employers and 

employees. Secondly, a special procedure for establishing a working regime for the 

employees of the prosecutor’s office. Third, the legal regulation of the time of work of 

the prosecutor’s office is carried out at the level of internal legal relations operating in 
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the middle of the prosecutor’s office. Fourthly, the special procedure for recording work 

time is carried out by the personnel service and regulated by the Rules of the internal 

labor regulations, which determine the procedure for monthly recording of the working 

time of the prosecutor’s office in the system of prosecutor’s offices. Fifthly, the 

establishment of alternation as a special type of working time for employees of the 

prosecutor’s office. Sixth, specific norms and types of working time set for prosecutors. 

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

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

implementation of European norms on working time of employees of the prosecutor’s 

offices in the national labour law of Ukraine is considered. 

It is argued that, unlike the Ukrainian law on public prosecutors, the French are 

characterized by the following positive features in the context of regulating working 

hours of employees of the prosecutor’s office: 

1) the working hours of the prosecutor’s office are regulated not at the branch or 

local level, but at the state level through the adoption of a special sub-legislative legal 

act; 

2) the main provisions of the working time of the employees of the prosecutor’s 

office, which include virtually all of its aspects, are clearly set at the normative level; 

3) the legal regulation of working time of employees of the prosecutor’s office is 

clear and understandable; 

4) all issues related to the working hours of the prosecutor’s office are regulated 

in a special order, taking into account sectoral specifics. 

It is noted that the types of sources of law of the European Union on working 

time of employees of the prosecutor’s office are: 

1) international normative legal acts regulating the organization and activities of 

the prosecutor’s office; 

2) international labor regulations regulating worker’s time; 

3) internal legislative acts on the prosecutor’s office of the Member States of the 

European Union. 
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It has been established that the peculiarities of the internal level of the mechanism 

of implementation of European norms on working time of employees of the 

prosecutor’s offices in the national labor law of Ukraine are as follows:  

1) unlike the international level, it consists of three groups of elements: legal, 

organizational and functional;  

2) each of the groups of elements has virtually inexhaustible character;  

3) at this level, the implemented norm actually becomes a part of the national 

legislation, and adapted to domestic conditions. 

The specificity of the international level of the mechanism for the implementation 

of European norms on working hours of employees of the prosecutor’s offices in the 

national labor law of Ukraine is as follows:  

1) consists of only two groups of elements - normative and organizational;  

2) the legal group is represented by an extremely wide range of elements that 

have different purposes for the implementation of European norms;  

3) the functional component is not typical of the international level. 

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

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

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

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

One of the problems of legal regulation of the time of work of the prosecutor’s 

office is the obsolete norms of the current labor legislation and legislation in the area of 

activity of the prosecutor’s office, which regulates the peculiarities of the working hours 

of the prosecutor’s office. To eliminate discrepancies in the legal regulation of the time 

of work of the prosecutor’s office, it is necessary that the norms of the Labor Code 

comply with the modern requirements that are put forward for such codified normative 

legal acts. In addition, the provisions of this normative act should facilitate the 

implementation of the labor potential of the employer and the employee during working 

hours, as well as guarantee the observance of fundamental rights and freedoms in the 

performance of official duties. 
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The directions of solving such a problem of legal regulation of working hours of 

prosecutors are:  

1) the adoption of the new Labor Code of Ukraine, which would regulate the 

concept of working time, as well as the peculiarities of the establishment of working 

hours for certain categories of employees, in particular prosecutors;  

2) amendments to the current Law of Ukraine "On the Prosecutor’s Office" 

regarding the regulation of working time of prosecutors, in particular by establishing in 

the section on social and material provision of prosecutors and other employees of the 

prosecutor’s office the article "Working hours of the prosecutor’s office" in which to 

define the essence of the concept of " working hours". 

It is determined that, taking into account the experience of Austria in the field of 

study, an important direction of borrowing is the legislative consolidation of the order 

of duty of employees of the prosecutor’s office. It can be regulated both in the Law of 

Ukraine "On the Prosecutor’s Office" and in a special by-law. Its structural elements 

must necessarily be the following: the place of alternation; the minimum number of 

prosecutors who must take part in alternation; Equal Proportional Inclusion of 

Employees of the Prosecutor’s Offices to Alternate; the rights of these employees to 

change the established procedure and appeal the corresponding decision of the head; 

accounting for the timing of such persons’ alternation. This will contribute to the full 

normative reflection of these aspects of the timing of alternation between the employees 

of the prosecutor’s office and will also guarantee the protection of their labor and labor 

rights, which they also possess, while performing work assignments during the time of 

alternation. In the case under consideration, the effectiveness of using alternating times 

will be ensured both by the prosecutors themselves and their managers. 

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

office, labour, employer, EU countries. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Одним із важливих інститутів трудових правовідносин 

є робочий час. Нормативно-правове регулювання робочого часу сприяє 

забезпеченню основних трудових прав та свобод працівників. Державно-правові 

перетворення сприяють встановленню нормальної системи здійснення трудової 

діяльності. Основу забезпечення належної трудової діяльності складає час, 

протягом якого працівник виконує службові обов’язки. 

Працівники органів прокуратури – особлива категорія працівників, яка має 

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

увагу слід приділити особливостям правового регулювання часу роботи 

працівників прокуратури, головним завданням яких є забезпечення пріоритетних 

прав і свобод людини та громадянина, а також інтересів держави та суспільства. 

Зокрема це стосується працівників прокуратури, які, зважаючи на специфічні 

умови праці, потребують належного захисту своїх соціально-трудових прав. 

Робочий час є обов’язковим елементом трудових правовідносин, адже це час, 

протягом якого здійснюється ефективне та належне функціонування прокуратури 

як правоохоронного органу. Крім того, робочий час виступає одним із елементів 

соціально-трудового забезпечення праці, тобто часом, протягом якого працівник 

виконує свої трудові обов’язки, сприяючи діяльності всього правоохоронного 

органу – прокуратури. 

Законодавче регулювання питання робочого часу працівників прокуратури є 

гарантією надійного та послідового процесу реалізації ними службових та 

трудових обов’язків. Крім того, аналіз особливостей правового регулювання 

робочого часу матиме теоретичне та практичне значення для юридичної науки, на 

рівні теоретико-правового дослідження – дасть змогу впорядкувати та 

систематизувати нормативно-правові акти, що регулюють робочий час 

працівників прокуратури, а на практичному рівні – сприятиме ефективному 

механізму розподілу та регламентуванню робочого часу працівників органів 

прокуратури. 
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Сучасна структура трудового права зумовлена кардинальними змінами у 

правовому регулюванні соціально-трудових відносин. Ці зміни викликані новими 

соціально-економічними і соціокультурними умовами господарської діяльності, 

які об’єктивно спрямовані на підвищення якості роботи, продуктивності праці, 

сумлінного ставлення до виконання своїх безпосередніх обов’язків суб’єктами 

соціально-трудових відносин. 

Для ефективного функціонування апарату будь-якого державного органу, в 

тому числі прокуратури України, пріоритетним є визначення проблемних питань 

правового регулювання робочого часу, що допоможе привести законодавство цієї 

сфери у відповідність до реалій сучасності, а також забезпечити основоположні 

трудові права та свободи працівників прокуратури. 

Актуальність теми дослідження полягає у необхідності вивчення сутності 

робочого часу працівників прокуратури, встановленні нормативно-правових актів, 

на основі яких здійснюється правове регулювання робочого часу працівників 

прокуратури, а також визначенні проблемних питань правового регулювання 

робочого часу працівників прокуратури та пошуку шляхів вдосконалення 

правового регулювання робочого часу працівників прокуратури. Законодавство у 

сфері робочого часу працівників прокуратури потребує вдосконалення, зокрема 

шляхом систематизації головних засад трудового законодавства у сфері 

діяльності органів прокуратури та врегулювання робочого часу працівників 

прокуратури для підвищення трудового, правового та соціального забезпечення 

цієї особливої категорії працюючих в системі правоохоронних органів України. 

Вивченню інституту робочого часу працівників у тій чи іншій мірі 

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

В.А. Багрій, А.Г. Бірюкова, Н.Б. Болотіна, Б.К. Бегічев, В.С. Венедіктов, В.І. 

Власов, В.В. Волинець, М.І. Гордієнко, К.Н. Гусов, П.В. Древаль, В.В. Жернаков, 

П.І. Жигалкін, Д.В. Журавльов, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, К.О. Кизименко, Є.А. 

Климов, В.В. Копейчиков, В.М. Корельський, Л.В. Котова, О.М. Крапівін, О.Л. 

Кучма, В.В. Лазарєв, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, Р.З. Лівшиць, К.Ю. Мельник, Н.О. 

Мельничук. М.В. Молодцов, Е.Б. Мухамеджанов, А.С. Пашков, В.Д. Перевалов, 
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П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, В.М. 

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

Шамшина, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Але комплексні наукові 

розробки окресленого питання на сучасному етапі розвитку трудового права не 

проводились. Тому дане дослідження є надзвичайно важливим у контексті 

розвитку трудового права України відповідно до європейських стандартів. Все 

вищезазначене і зумовило вибір даної теми дослідження та свідчить про її 

актуальність. 

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

виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними темами: «Актуальні 

проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних стандартів», «Проблеми 

розвитку вітчизняного законодавства та імплементації в Україні норм 

міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

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

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

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

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 

року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

з’ясування теоретико-практичних аспектів специфіки правового регулювання 

робочого часу працівників органів прокуратури в Україні та країнах ЄС. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

 визначити поняття та ознаки робочого часу працівників органів 

прокуратури; 

 проаналізувати генезис правового регулювання робочого часу працівників 

органів прокуратури; 
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 виділити особливості сучасного стану правового регулювання робочого 

часу працівників органів прокуратури; 

 з’ясувати види джерел права Європейського Союзу про робочий час 

працівників органів прокуратури; 

 конкретизувати сутність та значення імплементації європейських норм 

права про робочий час працівників органів прокуратури у трудове право України; 

 окреслити проблеми правового регулювання робочого часу працівників 

прокуратури та шляхи їх вирішення; 

 розробити конкретні пропозиції щодо напрямів запозичення досвіду країн 

ЄС стосовно правового регулювання робочого часу працівників органів 

прокуратури. 

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

трудової діяльності працівників органів прокуратури. 

Предметом дослідження є правове регулювання робочого часу працівників 

органів прокуратури в Україні та країнах ЄС. 

Методи наукового дослідження. Методологічною основою дисертації 

слугує сукупність методів і прийомів наукового пізнання, застосування яких дало 

можливість здійснити ґрунтовний, комплексний та системний аналіз правового 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури в Україні та країнах 

ЄС. За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат, 

надано всебічну характеристику значення правового регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури в Україні та країнах ЄС, з’ясовано механізм 

імплементації європейських норм про робочий час працівників органів 

прокуратури у національне трудове право України (підрозділи 1.1; 1.3; 2.2). 

Історико-правовий метод дозволив виявити специфіку формування правового 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури в Україні (підрозділ 

1.2). За допомогою порівняльно-правового методу досліджено види джерел права 

Європейського Союзу про робочий час працівників органів прокуратури та 

виділено напрями запозичення досвіду країн ЄС щодо правового регулювання 

робочого часу працівників органів прокуратури (підрозділи 2.1; 3.2). Метод 
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групування та системно-структурний метод застосовано для дослідження змісту 

проблем правового регулювання робочого часу працівників органів прокуратури в 

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

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є 

першою спробою комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, з 

урахуванням новітніх досягнень науки трудового права дослідити специфіку 

правового регулювання робочого часу працівників органів прокуратури в Україні 

та країнах ЄС. За результатами дисертаційного дослідження сформульовано 

авторські основні положення, які містять елементи наукової новизни і виносяться 

на захист. Основними з них є такі: 

уперше: 

– встановлено, що «механізм імплементації європейських норм про 

робочий час працівників органів прокуратури у національне трудове право 

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

правових засобів, що існують у конкретно визначених формах та 

використовуються суб’єктами міжнародного права на міжнародному і 

національному рівнях з метою реалізації та виконання міжнародних 

нормативно-правових актів, які врегульовують організацію та діяльність 

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

врегульовують питання робочого часу працівників, та внутрішніх законодавчих 

актів про прокуратуру держав-членів Європейського Союзу, що включають 

встановлення порядку і процедур упровадження норм про робочий час 

працівників органів прокуратури, тлумачення, практику застосування, 

забезпечення дотримання і виконання норм національного трудового права 

України щодо таких категорій працівників; 

– виявлено систему специфічних рис міжнародних нормативно-правових 

актів, які врегульовують організацію та діяльність органів прокуратури, як групи 

джерел права Європейського Союзу про робочий час працівників органів 

прокуратури. До таких рис належать наступні: 1) розглянуті нормативно-правові 

акти впорядковують у більшій мірі вимоги до поведінки прокурорів у їх робочий 
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час, аніж питання, пов’язані із тривалістю робочого часу; 2) спільним для 

міжнародних нормативно-правових актів, які регламентують організацію та 

діяльність органів прокуратури, є формулювання «розумні умови служби», яке 

полягає у тому, що робочий час працівників органів прокуратури не може 

перевищувати тривалість, встановлену міжнародними стандартами, а також 

внутрішнім законодавством про працю; 3) з-поміж усіх виділених нами груп 

джерел права Європейського Союзу про робочий час працівників органів 

прокуратури зазначена у найменшій мірі впливає на визначення робочого часу 

працівників органів прокуратури; 

– з’ясовано, що правовий механізм імплементації європейських норм про 

робочий час працівників органів прокуратури у національне трудове право 

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

Європейський Союз із однієї сторони, як міжнародна організація до якої прагне 

вступити України, та органи державної влади України, які встановлюють норми 

національного трудового права України, а також здійснюють імплементацію 

європейських норм про робочий час працівників органів прокуратури; 2) 

нормативні – власне європейські норми про робочий час працівників органів 

прокуратури, та національне трудове право України; 3) взаємозв’язкові – 

становлять собою взаємозв’язки між суб’єктами імплементації європейських норм 

про робочий час працівників органів прокуратури у національне трудове право 

України, шляхом реалізації яких вона власне і відбувається; 

– визначено комплексний перелік проблем правового регулювання 

робочого часу працівників прокуратури, а саме: застарілість норм чинного 

трудового законодавства та законодавства у сфері діяльності прокуратури, що 

регулює особливості робочого часу працівників прокуратури; відсутність чіткого 

законодавчого визначення поняття робочого часу у законодавстві України; 

неналежне обґрунтування правового регулювання часу роботи працівників 

прокуратури; наявність у чинному законодавстві у сфері регламентації робочого 

часу працівників прокуратури дублюючих норм права; відсутність 

регламентування поняття «ненормований робочий час»; відсутність норми, яка 
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регулює особливості встановлення неповного робочого дня або неповного 

робочого тижня для працівників прокуратури; покладення на керівників 

прокуратури обов’язку здійснювати контроль за присутністю працівників 

прокуратури на відведених робочих місцях протягом робочого дня; відсутність 

правового визначення облікового часу працівників прокуратури; 

удосконалено: 

– трактування імплементації європейських норм про робочий час 

працівників органів прокуратури у національне трудове право України як 

організаційно-правової діяльності держави із реалізації своїх міжнародно-

правових зобов’язань щодо здійснення та виконання міжнародних нормативно-

правових актів, які врегульовують організацію та діяльність органів прокуратури, 

міжнародних нормативно-правових актів про працю, які врегульовують питання 

робочого часу працівників, та внутрішніх законодавчих актів про прокуратуру 

держав-членів Європейського Союзу, що включають визначення порядку і 

процедур упровадження норм про робочий час працівників органів прокуратури, 

тлумачення, практику застосування, забезпечення дотримання і виконання норм 

національного трудового права України щодо таких категорій працівників; 

–  розуміння співвідношення законодавства європейських держав у сфері 

правового регулювання робочий час працівників органів прокуратури із 

законодавством України, на основі чого зроблено наступні висновки: 1) беручи до 

уваги досвід Франції, відзначено, що дана держава на сьогодні перебуває на 

якісно іншому рівні у порівнянні із нашою державою. Робочий час працівників 

прокуратури Франції врегульовується у спеціальному порядку, такі 

правовідносини є детально регламентованими; 2) польське законодавство в 

незначній мірі переважає вітчизняне, адже Закон Польщі «Про прокуратуру» 

містить визначення того, яким чином здійснюється облік робочого часу 

працівників прокуратури. Законодавство про працю даної країни також більш 

вдало роз’яснює варіативність визначення тривалості робочого часу в особливих 

випадках; 3) законодавство Литви про прокуратуру є менш досконалим, аніж 

вітчизняне, оскільки згідно із його нормами робочий час працівників органів 
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прокуратури визначається у загальному порядку. На відміну від цього, 

законодавство України передбачає ряд рішень Генеральної прокуратури України, 

а також обласних прокуратур щодо встановлення правил внутрішнього 

розпорядку органів прокуратури відповідного рівня та місцезнаходження; 

– порівняльно-правовий аналіз спільних та відмінних рис національного та 

литовського законодавства по прокуратуру у контексті регулювання робочого 

часу працівників органів прокуратури, у результаті чого зроблено наступні 

висновки: 1) як і в Україні, в Литовській Республіці регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури не здійснюється спеціальним законом про 

прокуратуру; 2) ми зробили висновок про те, що робочий час працівників органів 

прокуратури у Литовській Республіці врегульовується законодавством про працю; 

3) законодавство про працю Литовської Республіки не характеризується 

суттєвими особливостями, які би якісно його вирізнили від українського 

законодавства про працю; 

– обґрунтування щодо доцільності прийняття єдиного системного 

нормативно-правового акту, який врегулював особливості робочого часу 

працівників органів прокуратури. Мається на увазі, що для усунення 

розбіжностей, неточностей та колізій у правовому регулюванні часу роботи 

працівників прокуратури між правилами внутрішнього трудового розпорядку 

органів прокуратури різних рівнів, доцільним є розробка та затвердження 

Положення про організацію та встановлення робочого часу працівників органів 

прокуратури. Положення визначатиме загальні засади, детально визначатиме 

робочий час працівників прокуратури, його специфіку та порядок, міститиме 

прикінцеві положення; 

дістали подальшого розвитку: 

– аналіз етапів становлення та розвитку правового регулювання робочого 

часу працівників органів прокуратури на території України, якими названо такі: 1) 

етап становлення (1918–1922 рр.); 2) радянський етап (1922–1941 рр.); 3) воєнний 

етап (1941–1945 рр.); 4) етап перебудови прокурорської системи (1945–1991 рр.); 

5) новітній етап (1991 – теперішній час); 
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– деталізація змісту міжнародного законодавства щодо «розумних умов 

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

є припустимими ситуації, за яких норма тривалості робочого часу працівників 

прокуратури перевищує європейські стандарти та норму тривалості робочого часу 

працівників, встановлену вітчизняним законодавством про працю. Загалом 

відзначено, що таке формулювання є досить умовним, і його безпосередньо не 

можна віднести до сфери робочого часу працівників органів прокуратури. Разом 

із тим, порушення принципів робочого часу не може бути зарахованим як 

«розумні» умови служби прокурорів, що вказує на приналежність даної норми до 

сфери робочого часу працівників органів прокуратури; 

– положення про те, що проблемним питанням правового регулювання 

робочого часу працівників прокуратури є відсутність чіткого законодавчого 

визначення поняття робочого часу у законодавстві України, що створює проблеми 

у його трактуванні в інших законодавчих актах, а також визначення робочого часу 

працівників прокуратури на рівні спеціального законодавства, яке відповідає 

загальноприйнятим нормативно-правовим актам; 

– пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства стосовно 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури на основі 

позитивного досвіду країн ЄС. 

Наукове та практичне значення результатів проведеного дослідження 

визначається тим, що отримані в результаті комплексного дослідження висновки і 

сформульовані пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження теоретичних та 

практичних проблем правового регулювання робочого часу працівників органів 

прокуратури в Україні та країнах ЄС; 

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

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

кодексу, Закон України «Про прокуратуру»; 
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– у правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення практики 

використання положень трудового законодавства у сфері правового регулювання 

робочого часу працівників органів прокуратури в Україні; 

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

дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій та диспутів, під 

час вивчення таких наукових дисциплін, як «Трудове право», «Проблеми 

трудового права», «Порівняльне правознавство», у вищих юридичних закладах 

освіти, при підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній 

роботі студентів, слухачів та курсантів, у процесі підготовки робочих програм та 

планів, підручників, навчальної та прикладної літератури. 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення, а також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях: «Теорія і практика розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–

11 березня 2016 року), «Актуальні проблеми реформування системи 

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

напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 

року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в п’ятьох статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, дві статті – у науковому виданні іншої держави, а також у 

трьох тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, вступу, 

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

використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 199 

сторінок. Список використаних джерел складається із 195 найменувань і займає 

19 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ 

ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 

 

1.1 Наукова інтерпретація та характеристика робочого часу 

працівників органів прокуратури 

 

Робочий час працівників прокуратури в Україні є одним із головних 

інститутів трудових правовідносин. Робочий час працівників прокуратури 

становить проміжок часу, протягом якого працівники прокуратури мають 

здійснювати покладені на них службові обов’язки. Для ефективного 

функціонування апарату будь-якого державного органу, в тому числі прокуратури 

України, пріоритетним є визначення проблемних питань правового регулювання 

робочого часу працівників прокуратури, що допоможе провести трансформацію 

законодавства цієї сфери у відповідність реаліям сучасності, а також забезпечити 

основоположні трудові права та свободи працівників прокуратури.   

Термін «робочий час» є одним із основних термінів у трудовому праві, адже 

він, як правова категорія відіграє важливу роль у визначенні міри участі 

працівників в сукупній праці, що є необхідним елементом для існування всього 

суспільства та, враховуючи політичні, економічні, соціальні фактори, відіграє 

важливе значення на сучасному етапі розвитку держави.  

Дослідженню окремих аспектів робочого часу працівників, а також 

проблематиці діяльності працівників органів прокуратури у контексті трудового 

законодавства у тій чи іншій мірі приділили свою увагу такі вчені: Н.Б. Болотіна, 

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

С.Н. Єрьоміна, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, К.О. Кизименко, Л.В. Котова, 

В.В. Лазарєв, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, Р.З. Лівшиць, В.І. Машненкова, 

К.Ю. Мельник, А.С. Метіль, А.С. Пашков, В.Д. Перевалов, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, В.М. Толкунова, А.Ф. Черданцев, І.І. Шамшина, О.М. Ярошенко 
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та інші. Проте і досі зміст робочого часу працівників органів прокуратури не був 

досліджений комплексно, що й зумовило нагальність для розвитку доктрини 

трудового права в умовах євроінтеграції України і підвищення соціально-

правових стандартів до міжнародного рівня.  

Л.О. Муксинова вірно зауважила, що суспільне багатство країни 

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

академічному тлумачному словнику робочий час визначається як частина 

робочого дня, протягом якої здійснюється відтворення вартості робочої сили, 

тобто необхідних засобів існування робітника [2, с. 274]. Усталеним є викладений 

у юридичній, енциклопедичній та навчальній літературі погляд на робочий час як 

на час або частину визначеного календарного періоду, 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 3, с. 399; 4, с. 297-298].  

Філософський підхід поняття робочий час трактує як буття праці, де 

людина є основною виробничою силою суспільства. Цікаво також розглянути 

робочий час як економічне поняття, що являється часткою індивідуальної участі 

працюючих у суспільній праці; безпосередньою мірою живої праці [5, с.19]. В 

цілому вважається, що робочий час є періодом праці, який повинен бути 

оплачений. Це час, впродовж якого працівник знаходиться у певному трудовому 

відношенні, у розпорядження роботодавця [6]. Таким чином, у науці основний 

акцент ставиться на розуміння проміжку часу, впродовж якого працівник 

зобов’язаний працює на основі трудового договору (трудового контракту) та 

виконує свої трудові зобов’язання згідно нього. 

Щодо терміну «робочий час», то серед науковців і досі не існує єдиного 

розуміння даної дефініції. Так, радянський вчений М.Г. Александров вважав, що в 

правовому аспекті поняття робочого часу характеризується не тільки як норма 

тривалості праці, що встановлена законом або на його підставі, а також як 
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обов’язок виконання якого регулюється, головним чином, правилами 

внутрішнього трудового розпорядку [4, с. 295].  

Л.Я. Островський акцентував увагу на тому, 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, в силу особливих обставин (виклик на 

роботу поза графіком, з виробничої необхідності та інші) повинен знаходитись на 

своєму робочому місці і виконувати відповідні трудові обов’язки [3, с. 217]. 

О.В. Пайкова відмітила, що робочим часом вважається час, протягом якого 

робітник або службовець відповідно до правил внутрішнього трудового 

розпорядку повинен перебувати на підприємстві (установі, організації) [7, 

с. 260-261]. У контексті дослідження робочого часу на підприємстві 

встановлено, що робочий час – встановлена законодавством даної країни 

тривалість залучення працівника до виконання трудових функцій у 

технологічному процесі на робочому місці для виробництва конкретної продукції 

[8, с. 153]. Наведене визначення не деталізує зміст правового поняття у повній 

мірі.  

Л.П. Грузінова та В.Г. Короткін надають наступне тлумачення робочого 

часу, під яким слід розуміти час, упродовж якого працівник здійснює свою 

трудову діяльність, що встановлюється угодою, договором, а також 

підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядку. Підсумовуючи, автори 

вказують, що робочим часом є період, протягом якого працівник здійснює свою 

роботу у відповідному робочому місці та, з урахуванням відповідних умов праці 

[9, с. 3]. Вчені С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко вважають, що у трудовому 

законодавстві поняття робочого часу слід вживати у декількох значеннях, а саме:  

1) як норма тривалості робочого часу працівників;  

2) як час, протягом якого працівник згідно з розпорядком робочого дня, 

графіком змінності повинен перебувати на своєму або іншому вказаному йому 

робочому місці й виконувати трудові обв’язки;  
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3) як фактично відпрацьований робочий час, який підлягає обліку в табелі 

обліку робочого часу та в інших документах [10, с. 450].  

Науковці у визначення поняття робочого часу вклали ряд аспектів, зокрема, 

що головною складовою є саме норма його тривалості.  

Цікавою також є позиція, що робочий час – це обов’язкова міра праці, 

тривалість якої регламентована законом і виданими на його основі іншими 

нормативними актами [11, с. 78]. Норма робочого часу визначається робочими 

днями чи робочими тижнями; у свою чергу, останнє передбачає встановлення 

законом або на його підставі тривалості робочого часу в межах календарного 

тижня [12, с. 270].  

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

робочого часу в межах певного календарного періоду. Режим робочого часу 

включає в себе структуру робочого тижня; тривалість щоденної роботи; час 

початку й закінчення робочого дня; час і тривалість перерви для відпочинку та 

харчування; кількість змін протягом облікового періоду [13, с. 279]. 

О.І. Процевський зазначає, що робочий час потрібно розглядати крізь 

встановлений законом або угодою сторін час, упродовж якого працівник згідно із 

правилами внутрішнього розпорядку повинен виконувати виробничу роботу або 

службові обов’язки [14, с. 50]. Дані визначення є дещо поверхневими і 

охоплюють сутність робочого часу фрагментарно.  

А.А. Юрченко вважає, що робочий час – це час, протягом якого працівник 

зобов’язаний виконувати свої трудові обов’язки, а також інші періоди часу, які 

відповідно до законодавства відносяться до робочого часу, з оплатою його 

відповідно до законодавства, колективного договору та угоди, трудовим 

договором [15, с. 875]. 

А.С. Метіль, у свою чергу,  робочий час тлумачить як визначений 

законодавчими, підзаконними, локальними нормативно-правовими актами та 

угодою сторін трудових відносин календарний період часу, впродовж якого 

працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку 

зобов’язується перебувати на своєму робочому місці, виконуючи при цьому свої 
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трудові функції, а інша сторона трудових відносин – роботодавець – зобов’язаний 

забезпечити його необхідними умовами та засобами праці відповідно до чинного 

законодавства та домовленостей сторін [16]. 

Схожу на попередні дефініції поняття робочого часу наводить вчений 

М.І. Гордієнко, який вказує на те, що під робочим часом необхідно розуміти 

проміжок часу, тривалість та інші ознаки якого встановлено законодавством, 

колективним та трудовим договором, протягом якого працівник повинен 

виконувати свою трудову функцію з підлягання внутрішньому трудовому 

розпорядку підприємства, установи, організації» [17, с. 110]. Робочий час – це 

встановлений законом, колективним договором чи угодою сторін період, 

протягом якого працівники зобов’язані виконувати роботу, обумовлену трудовим 

договором. Необхідна тривалість робочого часу працівника відображає норму 

його робочого часу та обчислюється кількістю годин, які працівник повинен 

відпрацювати протягом певного календарного періоду [18].  

Як основна умова людського існування, праця людини може 

продовжуватись у певних часових межах. Ураховуючи фізичні та психічні дані 

людини, економічні та соціальні фактори, суспільство намагається встановити 

тривалість робочого часу, яка враховує міру індивідуальної участі працівника у 

виробництві та забезпечує нормальні та здорові умови праці. В цілому 

встановлено, що робочий час – це час, протягом якого працівник зобов’язаний 

трудитись відповідно до трудового договору і законодавства про працю [19].  

Вчений Ю.П. Дмитренко також зауважує на тому, що робочий час – це 

відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до чинного 

законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового 

розпорядку і графіка роботи повинен перебувати у визначеному йому місці й 

виконувати свої функціональні обов’язки, обумовлені трудовим договором [20, 

с. 268]. Некоректним у даний час є таке трактування, оскільки у зв’язку з науково-

технічним прогресом та соціально-економічними трансформаціями з’являються 

нові нестандартні форми зайнятості. Відповідно, прив’язка до перебування у 
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визначеному місці не може поширюватися на всі категорії працівників, при тому, 

що робочий час стосується кожного трудящого.  

Також визначення поняття робочого часу можна знайти у різних 

міжнародних нормативно-правових документах. Так, відповідно до ст. 2 

Конвенції про регулювання робочого часу в торгівлі та установах № 30 МОП  

робочий час визначається як проміжок часу, протягом якого працівник перебуває 

в розпорядженні роботодавця, при цьому це поняття не охоплює години 

відпочинку, коли наймана особа не перебуває в розпорядженні роботодавця [21]. 

Дане визначення є негативним, оскільки занадто широко тлумачить підхід до 

«перебування працівника у розпорядженні роботодавця». З метою недопущення 

порушення основних трудових прав слід зауважити, що працівник може бути 

підпорядкований роботодавцю лише у межах трудової функції, яка покладена на 

нього, та внутрішнього трудового розпорядку. 

 Європейська соціальна хартія [22] і Директива Європейського Парламенту 

та Ради № 2003/88/ЕЕС «Про деякі аспекти організації робочого часу» від 04 

листопада 2003 року поняття робочого часу визначають як «будь-який період, під 

час якого працівник працює, перебуваючи в розпорядженні роботодавця, і 

виконує свою діяльність або обов’язки відповідно до національного 

законодавства та/або практики» [23]. Відповідно до даного підходу наголошено 

на обов’язку працівника виконувати свою трудову функцію згідно з чинним 

трудовим законодавством. 

Чинний Кодекс законів про працю України не надає визначення робочого 

часу [24]. Щодо новітнього законодавства, то слід вказати наступне. Попри 

неприйняття нового кодексу у сфері праці, уже в проекті існує спроба 

ґрунтовного визначення. Так, у ч. 1 ст. 129 проекту Трудового кодексу 

встановлено наступне: «Робочий час – час, протягом якого працівник відповідно 

до правил внутрішнього трудового розпорядку і умов трудового договору 

повинен виконувати трудові обов’язки». Згідно з трудовим законодавством до 

робочого часу можуть включатися інші періоди часу, а саме: час виконання 

працівником трудових обов’язків, підготовчо-завершальний період (час 
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отримання трудового завдання, матеріалів та інструментів, товарів, ознайомлення 

з технічною документацією, відповідно до якої повинна виконуватися робота, час 

підготовки і прибирання робочого місця, здавання готової продукції тощо), час 

перерв для внутрішньозмінного відпочинку, задоволення особистих потреб, 

обігрівання тощо [25]. Запропоноване законодавцем трактування є повним та 

обґрунтованим і досить вичерпно розкриває сутність досліджуваного правового 

явища.  

Однією з істотних умов трудового договору, що торкається інтересів як 

робітника, 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 [26, с. 2].  

М.І. Іншин та В.І. Щербина зазначають, що ознаки робочого часу варто 

поділити на дві групи: родові та видові ознаки робочого часу.  

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

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

одиницях виміру [27, с. 244].  

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’язками роботодавця 

надавати в межах цього часу працівникові роботу, обумовлену трудовим 

договором, а працівників – продуктивно використовувати цей час [27, с. 244]. 

Отже, проаналізувавши найбільш характерні із існуючих в науковій 

літературі визначень поняття робочого часу та розглянувши його законодавче 

трактування можемо констатувати, що робочий час має такі характерні ознаки: 

1) фізичні параметри, а саме тривалість; 

2) робочий час – це завжди певна діяльність людини; 
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3)  робочий час – це проміжок часу, який спрямований на досягнення 

певного корисного результату працівником; 

4) визначення тривалості робочого часу має завжди правові підстави, 

тобто така тривалість не повинна суперечити чинному законодавству; 

5) робочий час як важливий правовий інститут трудового права впливає 

на безліч елементів соціального статусу працівника. 

Основним рисами при цьому є такі: 

1) визначеність його нормативно-правовими актами трудового 

законодавства; 

2) проміжок часу, що передбачений колективним та трудовим договором; 

3) взаємні зобов’язання працівника та роботодавця. 

Отже, робочий час – це чітко встановлений правилами внутрішнього 

трудового розпорядку відповідно до законодавства України проміжок часу, який 

враховує фізичні і соціальні особливості працівника та протягом якого він 

здійснює свою трудову діяльність, а саме виконує покладені на нього трудові чи 

службові обов’язки.  

Прокуратура завжди була контрольним органом у системі державної влади, 

але відрізнялися її позиція і місце в системі поділу влади. Отже, прокуратура 

невіддільна від проблем, які існують у суспільстві. Вона, як уповноважений 

наглядач, стежить за життям держави та суспільства і виконує роль головного 

контрольного механізму в державі. Але простеживши хід історичного розвитку 

прокуратури, можна помітити, що її функції змінювалися і доповнювалися разом 

із зміною державою її пріоритетів у розвитку. Прокуратуру України відповідно до 

норм Конституції України та Закону України «Про прокуратуру» (як 1991 р., так і 

2014 р.) як орган держави не включено до жодної з гілок влади. Її традиційно 

віднесено до контрольної влади, незважаючи на те, що функції прокуратури 

відповідно до Закону України 2014 р. трансформовано і ліквідовано функцію 

загального нагляду, з якою в основному і пов’язували контрольно-наглядову 

діяльність цього органу [28, с. 28-29]. 

Діяльність органів прокуратури, як і інших структур, проходить в умовах 



22 

 

здійснення соціально-економічних і політико-правових реформ в Україні. Сама 

прокуратура також піддана істотному реформуванню, що проявилось передусім в 

її інституціоналізації як самостійної державної структури, зосередженні 

діяльності її органів на захисті основ конституційного ладу, переорієнтації на 

пріоритетне забезпечення прав і свобод людини і громадянина, забезпеченні 

реальної незалежності прокуратури та її посадових осіб [29, с. 5]. 

Діяльність прокуратури націлена на сприяння утвердженню верховенства 

Конституції і законів України і забезпеченню додержання прав і свобод людини і 

громадянина і має своїм завданням захист суверенної, незалежної, демократичної, 

соціальної, правової держави України [30, с. 15]. 

Слід зауважити, що поняття «працівники органів прокуратури» також не 

закріплено в нормативно-правових актах України. 

Закон Білорусії «Про прокуратуру» визначає працівника прокуратури як 

особу, яка перебуває у трудових відносинах з органом прокуратури і не є 

прокурорським працівником
 
[31]. Даний підхід доволі розмитий, оскільки не 

дозволяє вивести чіткий перелік осіб, а також їх категорії. Тому таке визначення 

розвиватиме доктринальні дискусії щодо неоднозначності розуміння зазначеного 

терміну. 

Науковець П.В. Древаль розглядає поняття «працівники органів 

прокуратури» у широкому та вузькому розумінні. Так, у широкому тлумаченні, 

під працівниками органів прокуратури варто розуміти прокурорів, керівників 

структурних підрозділів, слідчих, працівників науково-навчальних закладів 

прокуратури, головного бухгалтера та інших. Вузький підхід говорить про те, що 

до працівників органів прокуратури слід відносити тільки прокурорів та слідчих 

прокуратури [32, с. 201]. Як вдало відмічено, не кожна особа може вважатися 

працівником прокуратури, навіть у разі перебування у трудових відносинах з 

певним органом прокуратури. 

Цікаву позицію щодо визначення працівників органів прокуратури має 

вчена Л.В. Котова. Вона визначає працівників прокуратури як «подібні» 

найманим, а саме це працівники, наділені державно-владними повноваженнями, 
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які здійснюють свої функції на користь суспільства і держави, реалізовуючи 

політичні інтереси і відносини в суспільстві (тобто працівники, які виконують 

функції складеного характеру). Іншими словами, при укладанні трудового 

договору працівники, «подібні» найманим, набувають не тільки трудоправового 

статусу, але і суспільно-владних повноважень, тобто виконують ще й функції 

складеного характеру [33, с. 73-74]. Отже, основними характерними рисами 

працівників органів прокуратури є виконання службово-трудових обов’язків на 

користь кожного громадянина і людини в Україні, а також держави.  

Хоча в українському законодавстві не визначено поняття працівників 

органів прокуратури, але статтею 2 Загальних положень Дисциплінарного статуту 

прокуратури України було визначено, що працівники прокуратури повинні мати 

високі моральні якості, бути принциповими та непримиренними до порушень 

законів, поєднувати виконання своїх професійних обов’язків з громадянською 

мужністю, справедливістю та непідкупністю. Вони повинні особисто суворо 

додержувати вимог закону, виявляти ініціативу в роботі, підвищувати її якість і 

ефективність і сприяти своєю діяльністю утвердженню верховенства закону, 

забезпеченню демократії, формуванню правосвідомості громадян, поваги до 

законів, норм та правил суспільного життя. Будь-які порушення прокурорсько-

слідчими працівниками законності та службової дисципліни підривають 

авторитет прокуратури, завдають шкоди інтересам держави та суспільства [34, 

c. 15].  

Вчений К.О. Кизименко визначає робочий час працівників органів 

прокуратури як частину календарного часу, протягом якого працівник даного 

органу зобов’язаний на підставі законів, підзаконних та локальних актів 

виконувати свої службово-трудові функції. В централізованому порядку робочий 

час регулюється в максимально припустимих нормативах тривалості, розподілу 

часу служби в рамках календарного робочого періоду. При цьому частина питань 

регулювання робочого часу відводиться локальному регулюванню. Воно є 

важливим засобом регулювання робочого часу, яке опосередковує трудові 

відносини, не врегульовані нормами трудового права. Такі норми, по суті, 
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визначають режим роботи органів прокуратури [6, с. 417-418]. Таким чином, 

облік  робочого часу працівника органу прокуратури ведеться в табелях обліку 

службового часу. 

В.І. Машненкова визначила робочий час працівників органів прокуратури 

як встановлений на законодавчому рівні проміжок часу, протягом якого працівник 

органів прокуратури, який наділений державно-владними повноваженнями, 

виконує покладені на нього обов’язки, а саме здійснює свою трудову діяльність 

на користь суспільства і держави [35, с. 198]. 

Таким чином, за відсутності альтернативних варіантів трактування поняття 

«робочий час працівників органів прокуратури» пропонуємо надати власне 

визначення даної дефініції. Під робочим часом працівників органів прокуратури 

слід розуміти законодавчо регламентований проміжок календарного часу, 

впродовж якого працівник відповідного органу прокуратури зобов’язаний у 

межах своїх повноважень виконувати службово-трудову функцію на користь 

людини й громадянина, а також держави загалом. 

Наступним етапом, який допоможе більш ґрунтовного освоїти всі аспекти 

робочого часу працівників органів прокуратури, є визначення ознак даного 

терміна. Але у сучасній науковій літературі до цього часу відсутні класифікації 

ознак робочого часу працівників органів прокуратури, тому пропонуємо власну 

систематизацію на основі проведеного аналізу позицій вчених щодо терміну 

робочого часу даного виду працівників.  

Отже, ознаками робочого часу працівників органів прокуратури є: 

1) внутрішня урегульованість, яка здійснюється безпосередньо Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку згідно з чинним законодавством України;  

2) надурочність – залучення працівників органів прокуратури до роботи у 

передбачених законодавством випадках у надурочний час;  

3) відсутність гнучкого режиму робочого часу – неможливість встановлення 

неповного та скороченого робочого часу для працівників органів прокуратури. 

Окремою характерною рисою останньої ознаки робочого часу працівників органів 

прокуратури є здійснення чергування оперативними працівниками. Специфіка 
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таких чергувань полягає в оперативному вирішення різного роду питань, що можуть 

виникати впродовж доби, у вихідні та святкові дні. 

Статтею 2 Кодексу законів про працю зазначено, що громадяни України 

реалізують право на працю шляхом укладення договору на підприємстві, 

установі, організації та відповідно до статті 50 даного Кодексу нормальна 

тривалість робочого часу працівників органів прокуратури не може перевищувати 

40 годин на тиждень [36]. Тобто працівник повинен виконувати свої службово-

трудові обов’язки на підставі загальної тривалості робочого часу, 

встановленої трудовим законодавством.  

Таким чином, працівники органів прокуратури виконують свої службово-

трудові обов’язки згідно з загальновстановленими нормативами робочого 

часу, що підлягає виконанню впродовж робочої зміни, яка є складовою 

робочого місяця відповідно. 

У Правилах внутрішнього розпорядку працівників органів прокуратури 

різних областей України передбачено такі основні закріплення робочого часу 

працівників даного органу:  

1) встановлення п’ятиденного робочого тижня;  

2) діяльність працівників прокуратури здійснюється за наступним трудовим 

розпорядок: початок роботи з 9 години; перерва на обід з 13 години до 14 години; 

кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер – о 18 годині, у 

п’ятницю – о 17 годині; напередодні святкових днів тривалість робочого дня 

скорочено на одну годину. При цьому керівники структурних підрозділів 

прокуратури зобов’язані контролювати присутність на роботі працівників 

упродовж робочого дня. У структурних підрозділах прокуратури також ведеться 

облік робочого часу працівників шляхом складання табелів, який відбувається 

двічі на місяць та передається до бухгалтерії. Перебування працівників органів 

прокуратури із службових питань у робочий час за межами приміщення 

прокуратури повинно бути з відома керівника відповідного підрозділу [37].  

В.М. Венедиктова вважає, що надурочний час є певним відхиленням від 

нормальної тривалості робочого часу [38, с. 101]. Слід зазначити, що 
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надурочною вважається робота [39, с. 88], якщо вона: виконувалася понад 

встановлену законом тривалість робочого дня або встановлену графіком 

тривалість робочої зміни, а також робочого тижня; виконувалася за 

розпорядженням власника або уповноваженого ним органу незалежно від 

того, чи входила робота в коло звичайних обов’язків працівника, чи ні, або 

останній виконував іншу доручену йому власником або уповноваженим ним 

органом роботу [40, с. 16]. Отже, надурочною може бути визнана тільки та 

робота, яка виконувалася понад загальновстановлену норму встановлену 

законодавством.  

Необхідно зауважити, що ч. 3 ст. 62 Кодексу законів про працю України 

[24] чітко встановлює вичерпне коло обставин, які слугують підставою для 

застосування зазначеного виду робіт. Закріплена норма щодо виконування 

службових обовязків говорить про те, що працівники органів прокуратури 

можуть залучатися до виконання невідкладних завдань по боротьбі зі 

злочинністю і охороні громадського порядку при особливих умовах  [24].  

У святкові дні за розпорядженням Генерального прокурора України з метою 

вирішення невідкладних питань, отримання термінової інформації здійснюється 

чергування оперативними працівниками апарату. Дана функція здійснюється з 

метою налагодження на місцях чіткої системи щодо своєчасного надання до 

прокуратури повної та об’єктивної інформації про найбільш тяжкі нерозкриті та 

резонансні злочини, катастрофи, аварії та інші надзвичайні події, що спричинили 

загибель людей чи завдали значних матеріальних збитків у неробочий час, вихідні 

та святкові дні в апараті прокуратури встановлюється чергування прокурорсько-

слідчих працівників згідно розпорядження прокурора області та 

міськрайпрокурорів, при чому за невихід на чергування без поважних причин 

працівники несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом 

прокуратури України. У випадку неможливості виходу працівника на чергування 

з поважних причин чергує наступний за графіком [37]. 

Неповна тривалість робочого дня – це встановлена за згодою сторін 

коротша тривалість робочого часу. Специфіка відносно скороченої тривалості 
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робочого дня полягає у тому, що якщо перша встановлюється умовами 

внутрішнього трудового договору, то остання – законодавством.  

Так, поняття скороченого робочого часу було визначено 

В.С. Венедиктовим, який під цим терміном розуміє такий вид робочого часу, 

тривалість якого в силу спеціальної норми закону менше встановленої норми 

тривалості робочого часу 41, с. 127. Скорочений робочий час за своєю 

правовою природою є коротшою тривалістю робочого часу відносно 

законодавчих загальноприйнятих норм його тривалості.  

Так, відповідно до ч. 3 ст. 51 Кодексу законів про працю [24] 

встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій 

працівників (вчителі, лікарі та інші) [24].  

Розглядаючи питання щодо встановлення тривалості робочого часу 

працівникам органів прокуратури, необхідно також звернути увагу на те, що 

згідно зі ст. 53 Кодексу законів про працю напередодні святкових і неробочих 

днів тривалість роботи, крім працівників, яким уже встановлено скорочений 

робочий день, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при 

шестиденному робочому тижні.  

Таким чином, норма статті 53 Кодексу законів про працю на працівників 

прокуратури не поширюється. Виключенням лише є можливість скороченого 

робочого часу за рахунок власних коштів органів прокуратури для жінок -

працівників органів внутрішніх справ, що мають дітей віком до чотирнадцяти 

років або дитину-інваліда [39, с. 66].  

Як було досліджено, працівники органів прокуратури завжди знаходяться 

при виконанні своїх службових обов’язків, а тому доволі важко обмежити 

тривалість їх робочого часу конкретними часовими рамками.  
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1.2 Генезис правового регулювання робочого часу працівників органів 

прокуратури 

 

Встановлення належного робочого часу для працівників прокуратури 

покликано забезпечити такі умови, які б сприяли їх ефективній трудовій 

діяльності, але й, водночас, були сприятливими для відновлення їхніх 

продуктивних сил. Ретроспективний аналіз дозволяє проаналізувати, як 

покращилось чи, у свою чергу, погіршилось нормативне забезпечення даного 

питання впродовж різних періодів на території України. Це дасть змогу помітити, 

чи є необхідність вжиття певних заходів для врегулювання ситуації, що склалась, 

і чи потрібно внести певні нормативні зміни. 

Перевантаження працівників відчутно впливає на якість покладених завдань 

та обов’язків працівника органу прокуратури, а отже, може відчутно сколихнути 

основоположні принципи, на яких базується діяльність прокуратури (законність, 

збалансованість та ефективність та ін.).  

Перші особисто вільні наймані працівники виконували або фізично важку, 

або ту працю, яка вимагала відносної кваліфікації. У першому випадку при 

тривалому робочому дні ефективність праці різко падала, а в другому – сюди 

додавався і фактор світлового дня у зв’язку з відсутністю ефективного штучного 

освітлення [42, с. 86]. 

Одним із перших тогочасних нормативних актів, що направлений виключно 

на сферу регулювання трудових правовідносин, був прийнятий 1562 року в Англії 

закон, згідно з яким усі бажаючі зайнятися яким-небудь ремеслом 

зобов’язувалися пройти семирічне учнівство. Цей же закон встановлював число 

зайнятих для кожного промислу учнів та підмайстрів, а також тривалість 

робочого дня, обмеження термінів робочого договору [43, с. 326].  

У роки Середньовіччя ситуація з нормуванням робочого часу найманих 

працівників була кращою порівняно з тим, як вона почала погіршуватися з 

розвитком мануфактури. Так, протягом ХVІІІ ст., коли українські землі були у 

складі Речі Посполитої, в роки процвітання кріпацтва і збагачення польських 



29 

 

панів за рахунок тяжкої праці українських селян, робочий день сягав від 14 до 16 

годин, а інколи і того більше [44, с. 355]. З набранням популярності 

мануфактурної праці правовий стан працівників зазнав суттєвих змін не на їх 

користь. Виробничі процеси піддалися автоматизації, що вказувало на зниження 

рівня потреби залученості фізичної сили працівників. Роль останніх зводилася до 

контрольної функції щодо машинного обладнання. Роботодавці, у свою чергу, 

знизивши фізичне навантаження для працівників, підвищили кількість годин 

впродовж робочого дня. 

Для аналогії варто зазначити, що тривалість робочого тижня в Російській 

імперії становила 74 годин, що було в середньому на 10-14 годин більше, ніж у 

розвинених країнах. За законом 1897 року денний робочий час не повинен був 

перевищувати 11,5 годин на добу, а по суботах і напередодні свят – 10 годин. Там 

же визначалося 66 обов’язкових днів відпочинку на рік: 52 недільних і 14 

загальнодержавних свят. 1900 року було додано ще три святкових дні [42, с. 97].  

Робочий час у радянські часи визначався як «вираз в одиницях часу міри 

праці, обов’язкової до виконання громадянами держави в силу конституційного 

всезагального обов’язку працювати» [45]. У свою чергу, ми погоджуємося з 

твердженням О.М. Литвак, що в основу даного визначення цілком нелогічно 

вкладати думку про те, що робочий час є періодом праці, який, відповідно, 

повинен бути оплачений, а «час, протягом якого працівник знаходиться у певному 

трудовому відношенні та розпорядженні роботодавця» [46, с. 155]. 

Починаючи із 1917 року більшість нормативно-правових актів щодо 

регулювання робочого часу приймалися на основі Статуту про промислову 

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

до влади більшовиків становище робітничого класу кардинально змінилося. 

Л.С. Таль зазначав, що переворот 27 лютого 1917 року віддав владу в руки 

демократії і відразу висунув робітниче питання на перший план. Усі штучні 

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

намагається підвести правовий фундамент під завоювання робітників [47, с. 13]. 

Одним із перших законодавчих актів Радянської держави і першим радянським 
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декретом про працю була постанова від 29 жовтня (11 листопада) 1917 року «Про 

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

охоплювала питання регулювання робочого часу і часу відпочинку. Постанову 

про восьмигодинний робочий день було доповнено постановою від 14 червня 

1918 року «Про щорічні відпустки для робітників і службовців із збереженням 

заробітної плати» [4, с. 118-119]. 

 В Україні восьмигодинний робочий день встановлено законом Центральної 

Ради 25 січня 1918 року. Окрім того, врегулюванню даного питання присвячено 

низку документів МОП: Конвенцію про роботу на умовах неповного робочого 

часу № 175 1994 року, Конвенцію про робочий час у торгівлі та установах № 30 

1930 року, Конвенцію про сорокагодинний робочий тиждень № 47  1935 року, яка 

була ратифікована Україною 09 червня 1956 року. Також Європейська соціальна 

хартія 1996 року у статті 2 «Право на справедливі умови праці» містить вимогу 

про розумну тривалість робочого дня і робочого тижня [48, с. 220].  

У другій половині XX проблема стала полягати у тому, що роботодавці не 

могли забезпечити такий рівень робочого часу з повним навантаженням 

працівників. Однією з причин було те, що внаслідок підвищення продуктивності 

та інтенсивності праці ринок наповнювався достатньою кількістю товарів, які 

виготовлялися за коротший час. У протилежному випадку, виникала загроза 

перенасичення ринку, що знижувало попит і реалізацію товарів, і відповідно 

надходження прибутків [49, с. 62]. Внаслідок цього скоротилася кількість 

працівників, а також набуло вагомості введення режиму неповної зайнятості. При 

цьому в 1918-1920 рр. у таких європейських країнах, як Австрії, Італії, Німеччині, 

та Франції, було запроваджено восьмигодинний робочий день. 

У науковій літературі належного огляду проблематика генезису робочого 

часу працівників прокуратури не набула. 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.; 
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2) 1917 р. – 1929 р.; 

3) 1929 р. – 1956 р.; 

4) 1956 р. – 1993 р.; 

5) 1993 р. – сьогодення [50, с.  286-289]. 

Дана класифікація не відображає процес трансформації правового 

регулювання робочого часу належним чином. Відсутній обґрунтований 

взаємозв’язок між такими періодами, не у повній мірі укладена структура такої 

періодизації, зважаючи на ряд історичних чинників, зокрема Другу світову війну 

та здобуття Україною незалежності.  

Одним із вчених, у праці якого йде мова про етапи становлення та розвитку 

робочого часу, є О.А. Шевченко. Науковець акцентує свою увагу на більш 

сучасних періодах розвитку правового регулювання робочого часу і виділяє 

наступні етапи:  

1) 1918-1922 рр.;  

2) 1922-1956 рр.;  

3) 1956-1970 рр.;  

4) 1970-1991 рр.;  

5) 1991 р. – сьогодення [51, с. 47-73]. 

Беручи до уваги той факт, що робочий час працівників прокуратури 

регулюється загальними нормами трудового законодавства, зазначимо, що такий 

підхід є доречним. Все ж не до кінця зрозуміло, який критерій покладено в 

основу.  

О.І. Кисельова зазначає, що законодавство з приводу даного питання почало 

зароджуватися на території сучасної України ще в середині XIX століття. 

Відповідно до цього автор виділяє сім етапів його становлення: 

– друга половина ХІХ ст. – 1918 рік – даний етап характеризується 

скасуванням кріпацтва, появою фабрик та заводів, що, у свою чергу, стало 

причиною формування трудових відносин у сучасному їх розумінні; 
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–  1918-1922 роки – час прийняття та введення в дію Кодексу законів про 

працю РСФРР, який вважається першим кодифікованим актом на території 

України, що регулював трудові відносини;  

– 1922-1941 роки – період, що характеризується прийняттям та чинністю 

Кодексу законів про працю УРСР, який, у свою чергу, мав ознаки ліберальності та 

покращував становище працівників порівняно з Кодексом РСФРР 1918 року;  

– 1941-1945 роки – період, за якого погіршилося становище працівників 

внаслідок воєнних дій, що розгортались на той час;  

– 1945-1970 роки – період, під час якого поступово відновлюються права 

працівників;  

– 1970-1991 роки – період прийняття Основ законодавства СРСР і союзних 

республік про працю та Кодексу законів про працю УРСР, що є чинним і нині; 

– 1991 рік – теперішній час – період внесення змін та доповнень до Кодексу 

законів про працю у зв’язку з отриманням Україною статусу незалежної держави, 

а також прийняття нових законів, що регламентують трудові відносини [49, c. 63]. 

Аналізуючи класифікацію, наведену автором, варто сказати, що вона, хоч і 

відбиває весь процес еволюції правового регулювання робочого часу як такого, 

але є загальною і не повністю конкретизує специфіку досліджуваної нами теми. 

Проте, у свою чергу, варто вказати на позитивні аспекти даної класифікації, а 

саме щодо розкриття питання генезису робочого часу працівників прокуратури на 

території України. Адже автор цілком доречно та логічно вибудував етапи 

еволюції робочого часу, відштовхуючись від низки нормативно-правових актів, 

які приймалися на території України, котрі, у свою чергу, з кожним прийнятим 

таким актом, видозмінювали становище працівників прокуратури, що наразі дає 

нам змогу побачити динаміку стосовно погіршення чи покращення такого 

розвитку. Таким чином, дана класифікація полегшує це завдання. Також варто 

сказати, що наведена автором класифікація практично відображає етапи генезису 

робочого часу працівників прокуратури з 1918 року та до 1922 року, коли питання 

робочого часу співробітників прокуратури регулювалось Кодексом законів про 

працю. У тому числі, варто відмітити виділення, як окремого етапу, правової 
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регламентації даного питання протягом 1941 до 1945 років, адже трудове 

законодавство під час воєнних дій зазнало певних змін, особливо в діяльності 

органів прокуратури. 

С.В. Вишновецька наводить такі етапи становлення та розвитку 

правовідносин у сфері трудового права: 

1) середина ХІХ – початок ХХ ст.; 

2) початок ХХ – 70-ті рр. ХХ ст.; 

3) 70-ті рр. ХХ ст. – 1991 р.; 

4) 1991 р. – сьогодення [52, с. 58-60].  

Звідси випливає, що трудове право бере початок свого зародження з 

поширенням популярності фабричного виробництва, яке відбулося в середині 

ХІХ ст. Саме даний період часу зумовив фундаментальні зміни у правовій науці, у 

результаті чого трудове право посіло місце самостійної галузі. Разом з цим, 

характерним є одночасний розвиток інституту робочого часу. Це призвело до 

регулювання тривалості робочого часу, режиму та умов праці.  

Наступна класифікація, якою виділялось 4 етапи розвитку правової 

регламентації робочого часу, була розроблена К.В. Шуруповою: 

1-й етап (1882-1913 рр.)  становлення правового регулювання робочого 

часу на підставі фабрично-заводського законодавства;  

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

робочого часу, що відбувався на підставі Статуту про промислову працю (1913 

р.);  

3-й етап (1917-1990 рр.)  правове регулювання робочого часу в роки 

Української РСР; 

4-й етап (1991 – до сьогодення)  правове регулювання робочого часу в 

роки незалежності України [53, c. 128]. 

Оскільки варто брати до уваги не всі етапи генезису робочого часу, а лише 

аспекти, які торкалися б питання правового регулювання робочого часу 

працівників прокуратури, то логічно у даному випадку розглядати дане питання з 

часу виникнення прокуратури як такої. Таким чином, врегулювання питання 
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нормативного забезпечення працівників прокуратури відповідно до наданої 

автором класифікації розпочинається на другому етапі, який, як зазначає 

К.В. Шурупова, розпочався ще до 1917 року, коли працівниками прокуратури 

висувалися вимоги про встановлення восьмигодинного робочого дня, проте 

нормативно-правовий акт, який би регулював дане питання, був прийнятий лише 

після жовтневої революції, у 1917 р. [54, c. 52]. Отже, після введення 

прокурорського нагляду на території СРСР у 1918 році, у тому числі і на території 

УСРР, питання регламентування робочого часу працівників органів прокуратури 

здійснювалося Декретом «Про восьмигодинний робочий день». Також у ньому, як 

зазначалось автором, містилась і норма про обмеження тривалості робочого 

тижня, що становила сорок сім годин.  

На третьому етапі, що виділений у наведеній вище класифікації,  

К.В. Шурупова зазначає, що дане питання уже розпочало регулюватись 

Кодексами законів про працю 1918 р. та 1922 р., що діяли у нашій країні та 

обмежували тривалість щоденної роботи восьма годинами [53, c. 112].  

Слід погодитись із наведеною вище класифікацією автора, проте вона не 

може у повній мірі відобразити саме специфіку нормативно-правового 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури як однієї із 

спеціалізованих установ. Адже її зародження відбулося дещо пізніше, ніж на 

першому етапі правової регламентації робочого часу, який зазначений автором. 

Таким чином, щоб у повній мірі відобразити, як саме та у яких формах 

еволюціонував робочий час працівника органу прокуратури, прослідкувати усі 

зміни, які відбувалися при регулюванні даного питання, щоб побачити, як 

конкретно розвивався цей процес, нам потрібно, зважаючи на недослідженість 

зазначеного питання, самостійно побудувати даний історичний генезис, 

виділивши його конкретні етапи,.  

Отже, підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що періодизація генезису 

робочого часу працівників прокуратури на території України охоплює наступні 

етапи: 
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 1) етап становлення (1918-1922 рр.) – КЗпП 1918 року на практиці носив 

суто декларативний характер, що спостерігалося в реальних недотриманнях 

гранично встановлених норм робочого часу для усіх категорій працівників, 

зокрема й для працівників органів прокуратури; 

 2) радянський етап (1922-1941 рр.) – Кодекси законів про працю РСФРР та 

УСРР 1922 року встановлювали основні, найбільш важливі та загальні положення 

у сфері охорони праці співробітників органів прокуратури, у тому числі 

визначали та деталізували режим їхнього робочого часу; 

 3) воєнний етап (1941-1945 рр.) – державою були здійснені заходи, 

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

громадян і підвищення тривалості їх робочого часу, що відіграло важливу роль у 

зміцненні військової сили СРСР;  

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

сприятливі умови для працівників органів прокуратури у контексті правової 

регламентації їх робочого часу; 

 5) новітній етап (1991 – теперішній час) – законодавство незалежної 

України хоч і зазнало позитивних змін, проте й наразі потребує більш 

взаємоузгодженого та комплексного вдосконалення. 

Розглянемо кожен з них детальніше.  

Для першого етапу – етапу становлення (1918-1922 рр.) – була характерна 

нова віха діяльності органів прокуратури. Першим нормативно-правовим актом, 

який визначав права працівників органів прокуратури (зокрема режим їхнього 

робочого часу), було прийняття 08 січня 1918 року Закону «Про запровадження 

прокурорського нагляду в Україні». Фактично, паралельно із Кодексом законів 

про працю 1918 року в Україні Центральною Радою 25 січня 1918 року 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. Закон поширювався на всі підприємства, в яких 

прикладається наймана праця, незалежно як від розміру цих підприємств, так і від 

того, кому вони належать [50, с. 287].  
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Особливість розвитку законодавства, що регулювало дане питання та 

правовий статус працівника органу прокуратури, полягала у тому, що тривалий 

час структура прокуратури, її функції та повноваження прокурорів в основному 

регулювались законодавством про судоустрій. Тому для нормативного 

врегулювання даного питання радянська влада приймає цілий ряд нормативних 

актів, що спрямовані на регулювання охорони праці. До них належать Декрет 

РНК РРФСР «Про восьмигодинний робочий день», а також Кодекс законів про 

працю 1918 року, юрисдикція якого, власне, і поширювалась на працівників 

органів прокуратури, що здійснювали прокурорський нагляд у той час. У даному 

Кодексі передбачався ряд статей, у якому встановлювався для всіх працівників 

восьмигодинний робочий день як максимально можливий та 42-годинний 

щотижневий безперервний відпочинок для всіх працівників. Окрім того, 

встановлювалась заборона понаднормових робіт, що, у свою чергу, розглядалась 

як загальнообов’язкове правило [55, c. 71].  

Варто відмітити, що, як свідчить історія діяльності органів прокуратури як у 

радянський, так і в пострадянський період, вона завжди була пов’язана із 

захистом прав і свобод людини та громадянина. Звичайно, за радянських часів ця 

місія прокуратури перебувала далеко не на першому місці й не визначала її роль у 

суспільстві. Адже у цей період її діяльність була досить розпорошеною, вона 

здійснювала заходи, які не мали відношення до забезпечення законності, тому 

домогтися якихось значних результатів правозахисної діяльності було доволі 

складно. Про це, зокрема, свідчить те, що в найтрагічніші періоди історії 

радянського суспільства прокуратура виявилася не в змозі запобігти масовим 

репресіям, які супроводжувались вбивствами безневинних людей. Проте в умовах 

слабкості судової системи можливість застосування засобів прокурорського 

нагляду для усунення окремих проявів беззаконня розширювала можливості 

громадян дістати захист своїх порушених прав та інтересів. Відповідно до ч. 2 

ст. 2 Закону «Про прокуратуру СРСР» серед завдань прокуратури було виділено 

«захист соціально-економічних, політичних та особистих прав громадян, 
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проголошених і гарантованих Конституцією СРСР і радянськими законами» [56, 

с. 983]. 

Окрім цього, допоміжними нормативно-правовими актами виступали  

наступні: положення «Про загальний тариф», прийняте 17 червня 1919 року 

Радою Народних Комісарів, яке визначало правила та умови найму, оплати праці 

робітників та інших службових осіб всіх підприємств, установ та організацій в 

РСФСР, та Декрет від 27 квітня 1920 року «Про боротьбу з прогулами», у якому 

встановлювались більш жорсткіші міри, спрямовані на досягнення мети даного 

декрету, – усунення прогулів. Декрет торкався питання правової регламентації 

робочого часу працівників прокуратури, оскільки встановлював, окрім обов’язку 

відпрацювати дні прогулу в порядку трудового обов’язку в надурочний час або в 

свята (притому службові особи та робітники могли притягуватися не лише за 

своєю спеціальністю), а також могла затримуватись заробітна плата, проводитись 

вирахування з неї. Особи, які ухилялися від відпрацювання прогулу, могли 

утримуватися у концентраційному таборі, а прогул більше 3-ох днів впродовж 

місяця тягнув за собою передачу такої особи дисциплінарному суду або міг 

розцінюватись як саботаж.  

З приводу позитивних аспектів даного періоду, то варто виділити, нарешті, 

нормативне закріплення восьмигодинного робочого дня, що знайшло своє 

відображення у нормах КЗпП, а також зниження для працівників розумово-

управлінської діяльності робочого дня до шести годин. У тому числі, позитивним 

у питанні регулювання робочого часу було введення обмеження понаднормової 

роботи до 120 годин на кожного працівника органу прокуратури на рік [58, 

c. 132]. Притому зайнятість понаднормовими роботами протягом двох днів підряд 

не могла перевищувати більш як чотири години. 

Таким чином, даючи оцінку КЗпП 1918 року, зазначимо, що це був на той 

час один із передових актів у галузі праці практично в цілому світі. Проте також 

варто вказати і на недоліки, адже більша частина його положень все ж таки на 

практиці носила суто декларативний характер, що спостерігалося в реальних 
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недотриманнях гранично встановлених норм робочого часу не лише для решти 

працівників, але й для органів прокуратури.  

Другий, радянський етап (1922-1941 рр.) правового регулювання робочого 

часу працівників прокуратури, бере свій початок 28 червня 1922 року, коли було 

створено прокуратуру УРСР. Тоді ж і затверджено положення «Про 

прокурорський нагляд», відповідно до якого державна прокуратура входила до 

складу Мін’юсту. 1922 року Всесоюзний центральний виконавчий комітет, 

зважаючи на недоліки існуючого КЗпП, що був прийнятий раніше, і утворення 

держави СРСР, затвердив новий Кодекс законів про працю СРСР [45]. Також 

відповідно до даного Кодексу затверджено Кодекс законів про працю УРСР, який, 

у свою чергу, був основним джерелом регламентації робочого часу працівників 

органів прокуратури впродовж етапу, що тривав з 1922 року (з моменту 

прийняття даного Кодексу) до 1956 року. У даному документі вперше було 

введено поняття «трудовий договір», у якому міг визначатися режим робочого 

часу працівників прокуратури в межах, що не суперечили та відповідали 

законодавству УРСР. Кодекс покладав на всі підприємства та установи обов’язки 

вживати та реалізовувати необхідні заходи для забезпечення нормальних умов 

роботи працівників, утримувати місця у належному санітарному та гігієнічному 

стані [45].  

Окрім того, Кодекс встановлював обов’язок відповідних органів профспілок 

та держави забезпечувати умови, що випливають із норм КЗпП, – реалізацію прав 

працівників на здорові та безпечні умови праці різноманітними доступними 

засобами, зокрема суворим контролем та наглядом за дотриманням законодавства 

з охорони праці [58, c. 148]. У той період часу радянська держава належним 

чином не здатна була сприяти реалізації усіх прав. Проте їх було прийнято і попри 

те, що вони носили декларативний характер. 

Етапним нормативним актом у регулюванні тривалості робочого часу став 

Маніфест ювілейної сесії ЦВК СРСР від 12 жовтня 1927 року, відповідно до якого 

почалося здійснення переходу до семигодинного робочого дня [55, c. 75]. Уже в 

передвоєнні роки процес переходу на семигодинний робочий день був зупинений, 
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а його тривалість збільшена до восьми годин та знову введено семиденний 

календарний тиждень. Таким чином, питання регулювання робочого часу 

працівників залишалось таким же, як у відповідно прийнятих кодексах, про які 

писалося вище, хоча це мало важливе значення на шляху становлення органів 

прокуратури такими, якими ми їх бачимо на даний час. 

Головним завданням радянського трудового законодавства у цей час було 

формування такого механізму регулювання праці, який сприяв би підвищенню її 

продуктивності та ефективності. Законодавець вирішив це питання шляхом 

підвищення тривалості робочого дня і зміцнення трудової дисципліни. Таким 

чином, першими радикальними змінами до Кодексу законів про працю УСРР було 

прийняття постанови ВУЦВК та РНУ УСРР від 25 лютого 1931 року, що 

здійснила переведення робітників та службовців на семигодинний робочий день. 

Тому, зазвичай, працівники працювали за безперервним робочим тижнем та 

одержували вихідні почергово у різні дні тижня [59, c. 201]. Зміцнення трудової 

дисципліни та впорядкування робочого часу працівників відповідно до 

передбачених норм здійснювалося шляхом застосування санкцій. Постановами 

ЦВК і РНК СРСР, а також ВУЦВК і РНК УСРР, починаючи з листопада 1932 

року, було внесено зміни до КЗпП УСРР («Про звільнення за прогул без поважних 

причин»), якими за невихід без поважної причини на роботу  встановлювалась 

відповідальність у вигляді негайного звільненню, а також позбавлення 

продовольчих карток і права користування квартирою, яка надавалась 

співробітникам прокуратури. Коли працівника органу прокуратури звільняли за 

порушення, у тому числі і робочого часу, це відзначалось у документі такого 

працівника, оскільки з 1939 року використовувались єдині трудові книжки [59,           

c. 207]. 

Проте 26 червня 1940 року відбулося скасування семигодинного робочого 

дня Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про перехід на восьмигодинний 

робочий день, на семиденний робочий тиждень і заборону самовільного 

залишення робітниками і службовцями підприємств і організацій», що діяв до 25 
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квітня 1941 року, коли норми робочого часу змінилися у зв’язку з Другою 

світовою війною. 

Таким чином, у Кодексі 1922 року отримали подальшого закріплення та 

розвитку встановлені Кодексом законів про працю 1918 року новели в галузі 

обмеження робочого часу, заборони надурочних робіт, встановлення 

щотижневого відпочинку працівників органів прокуратури [7, c. 255]. Кодекс не 

визначав конкретні вимоги охорони праці, але містив вимоги загального 

характеру та вказівку на те, що конкретні вимоги мають встановлюватись в інших 

нормативно-правових актах. Даний Кодекс встановлював вимоги загального 

характеру щодо охорони праці та містив посилання на те, що заходи стосовно 

регулювання праці на підприємствах, в установах і т.д. повинні проводитись 

спеціальними, загальними та обов’язковими постановами по окремих сферах, що 

видаються Народним комісаріатом праці, у тому числі це стосувалося і 

співробітників прокуратури. 

Також варто зазначити, що важливим інститутом забезпечення належної 

охорони праці, поряд з встановленням робочого часу працівників прокуратури, 

було законодавче врегулювання щорічного відпочинку у вигляді чергової 

відпустки. Таким чином, КЗпП  уніфікував правила її надання, які раніше 

зазнавали щорічних змін. Встановлювалась тривалість відпустки не менше двох 

тижнів як додаткової, так і основної. Причому тривалість щорічної відпустки 

працівників органу прокуратури не залежала від часу, який був відпрацьований  

для її отримання,  отже, останні повинні були пропрацювати 5,5 місяця. У  тому й 

полягає важливий взаємозв’язок питання співвідношення робочого часу 

працівника органу прокуратури та часу відпочинку [7, c. 287].  

Саме зазначені Кодекси законів про працю РРФСР та УРСР 1922 року 

встановлювали основні, найбільш важливі та загальні положення у сфері охорони 

праці співробітників органів прокуратури, у тому числі визначили та деталізували 

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

інших нормативних актах, які розроблялися та затверджувалися до 1941 року. 
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Третій, воєнний етап (1941-1945 рр.) регулювання режиму праці 

працівників органів прокуратури, фактично бере точку відліку з 21 червня 1941 

року. Тоді було видано Указ Президії Верховної Ради СССР «Про воєнне 

становище», внаслідок чого робота працівників прокуратур як військових, так і 

територіальних, була перелаштована на воєнний лад. Тому для більш ефективного 

використання трудових ресурсів (кадрів органів прокуратури) постала 

необхідність зміни норм, що регулювали міру праці (встановлення тривалості 

робочого часу та часу відпочинку). З метою здійснення виконання завдань, що 

пов’язані з потребами воєнного часу, було прийнято Указ Президії Верховної 

Ради СРСР від 26 червня 1941 року (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» [60]. Відповідно до даного 

Указу співробітникам органів прокуратури передбачались обов’язкові надурочні 

роботи тривалістю від однієї до трьох годин на день [59, c. 172]. Ще Указом 

Президії Верховної Ради СССР від 26 червня 1940 року «Про перехід на 

восьмигодинний робочий день, на семиденний робочий тиждень» та Указом «Про 

заборону самовільного залишення робочого місця» заборонялося самовільне 

залишення робочого місця, а також самовільний перехід з одного робочого місця 

на інше [59, c. 185]. За прогул без поважної причини і за самовільне залишення 

робочого місця працівниками органів прокуратури передбачалась кримінальна 

відповідальність. Чергові та додаткові відпустки відмінялись та замінювались 

грошовою компенсацією за невикористану відпустку. Даним Указом було 

закріплено положення про те, що оплата обов’язкових надурочних робіт 

працівників прокуратури здійснювалась у полуторному розмірі. З 01 квітня 1942 

року виплата грошової компенсації службовим особам та працівникам за 

невикористану відпустку була відмінена [59, c. 189]. Зазначені Укази були 

чинними до самого завершення Другої світової війни та розповсюджувалися на 

аспект щодо регулювання робочого часу не тільки усіх прокурорів, але й інших 

категорій працівників. 
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Підбиваючи підсумок з приводу правового регулювання питання робочого 

часу працівників прокуратури на даному етапі, а саме в період війни, варто 

відмітити, що прийняті державою заходи, спрямовані на притягнення до праці в 

обов’язковому порядку всіх працеспроможних громадян, перерозподіл кадрів, 

підвищення тривалості робочого часу працівників, зіграли необхідну та важливу 

роль для укріплення військової сили СРСР та були виправданими на той час. 

Четвертий етап – етап перебудови прокурорської системи (1945-1991 рр.) –  

ознаменувався реформуванням прокуратури у післявоєнний період. Для 

врегулювання питань робочого часу працівників було прийнято Указ Президії 

Верховної Ради СРСР від 30 квітня 1945 року, який скасував Указ, прийнятий 26 

квітня 1941 року «Про режим робочого часу робочих та службових осіб в воєнний 

час», та відновив надання чергових та додаткових відпусток службовим особам, 

які були відмінені, що отримав назву «Про режим робочого часу робітників та 

службових осіб». Ще з 1941 року та до березня 1956 р. у СРСР продовжувала 

діяти норма робочого часу стосовно 8-годинного робочого дня. Згодом Указом 

Президії Верховної Ради СРСР норма робочого часу напередодні вихідних та 

святкових днів була скорочена обсягом на дві години [58, c. 203]. У 1946 році 

постановою Ради Міністрів СРСР створюється чергова комісія для підготовки 

Основ законодавства СРСР про працю, до роботи в якій залучаються 

М.Г. Александров, Я.І. Давидович, В.М. Догадов, А.Е. Пашерстник та інші, але її 

проект так і не був розглянутий. Проте на 3-й сесії Верховної Ради СРСР 

зазначалося, що розробка Основ законодавства про працю є невідкладним 

заходом [61]. Уже 1947 року була відновлена можливість складення колективних 

договорів, у тому числі працівниками органів прокуратури, у яких також могла 

прописуватись тривалість робочого часу таких працівників. Для врегулювання 

даного питання була прийнята постанова Ради Міністрів СРСР від 04 лютого 1947 

року «Про укладення колективних договорів». З кінця 1956 року було розпочато 

впровадження семигодинного робочого дня, а для працівників, що вели підземні 

роботи, – шестигодинного. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 25 квітня 1956 

року скасовував переведення та судове переслідування за прогул, встановлені ще  
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1940 року [62, с. 34]. 09 червня 1956 року Україна ратифікувала Конвенцію про 

40-годинний робочий тиждень № 47  [63], яка була прийнята Міжнародною 

організацією праці ще в 1935 році. У 1960 році був прийнятий закон, який 

встановлював тривалість робочого дня не більше 7 годин. Про тривалість 

робочого тижня в цьому законі не згадувалося. Кодекс законів про працю від 1971 

року [57, c. 138] вказував, що нормальна тривалість праці залежить від категорії 

трудящих і становить 24 і 36 годин на тиждень. Стосовно переведення на 

п’ятиденний робочий тиждень, то тижнева тривалість робочого часу залишалась 

незмінною, тобто тижнева тривалість робочої норми таки була визначеною, 

враховуючи скорочення тривалості робочого дня працівників прокуратури 

напередодні вихідних та святкових днів на дві години. Проте до цієї цілком 

визначеної ситуації була внесена невизначеність роз’ясненням Держкомпраці 

СРСР та ВЦРПС від 1967 року, у якому йшлося про скорочення робочої зміни 

напередодні вихідних та святкових днів. У роз’ясненні зазначалось, що тривалість 

зміни є елементом режиму робочого часу і скорочення робочої зміни не повинно 

означати скорочення робочого часу. Проте і після даного роз’яснення визнавалось 

право працівників прокуратури на скорочення робочого часу напередодні 

вихідних та святкових днів [59, c. 172].  

Таким чином, аналізуючи даний етап, ми можемо дійти висновку, що як 

загальні права працівників органів прокуратури, так і норми, що регулювали 

питання тривалості їхнього робочого часу, дещо покращилися з воєнного періоду, 

що свідчить про якісні зміни порівняно з попереднім етапом, але, порівнюючи з 

першим та другим, суттєвого прогресу правової регламентації робочого часу 

працівників органів прокуратури не спостерігалось і, по суті, останні залишались 

приблизно на такому ж рівні. Але варто відмітити, що державний апарат все ж 

таки вбачав необхідність таких зрушень та поступово їх впроваджував. 

10 грудня 1971 року було прийнято новий Кодекс законів про працю [24], в 

якому комплексно закріплено всі основні норми щодо умов праці та відпочинку 

працівників. Встановлювалася, зокрема, тривалість робочого часу, вище якої 

роботодавець не мав права використовувати працю робітника. Працівники віком 
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від 16 до 18 років не мали права працювати більше, ніж 36 годин в тиждень, а з 15 

до 16 років – більше 24 годин [24].  

Після введення в дію Кодексу законів про працю УРСР в 1972 році у 

державі здійснювалась уже активна соціальна політика. Таким чином, не беручи 

до уваги поняття тривалості роботи, зазначимо, що становище працівників 

прокуратури, порівняно з раніше чинним законодавством, вирішили не 

погіршувати. Отже, з урахуванням викладеного тлумачення можемо зробити 

висновок, що робочий час скорочується напередодні святкових та вихідних днів 

як при п’ятиденному, так і шестиденному робочому тижні, який притому 

становить не 39 годин, а 40. Термін «напередодні» у даному випадку слід  

розуміти як день, який безпосередньо передує неробочому чи святковому дню. 

Для працівників прокуратури, для яких встановлена скорочена тривалість 

робочого часу відповідно до інших положень, тривалість робочого дня 

напередодні неробочих і святкових днів не скорочується [64].  

Стосовно графіків змінності працівників прокуратури, то останні 

затверджуються при роботі змінами протягом доби. Відповідно до типових 

правил внутрішнього трудового розпорядку, що діяли на той час, графіки 

змінності затверджувались саме в таких випадках. Дані графіки доводились до 

відома працівників органів прокуратури не пізніше як за один місяць до їх 

введення в дію. У певних випадках, коли робота не здійснювалась по змінному 

графіку, але час та початок роботи не були постійними або вихідні дні надавалися 

за змінним графіком, передбачалося затвердження графіків роботи [57, c. 139]. 

Вони розроблювались на певний проміжок часу або обліковий період, у межах 

якого повинна бути дотримана встановлена тривалість робочого тижня. Дані 

графіки доводились до відома працівників органів прокуратури не пізніше як за 

місяць до введення їх у дію.  

Говорячи про встановлення графіків змінності, можемо відмітити суто 

позитивні моменти даного явища, адже вони допомогли не лише збалансувати та 

певним чином організувати діяльність співробітників прокуратури, але й привести 

у цілісність та забезпечити нормованість їхнього робочого часу. 
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До початку роботи кожен працівник органів прокуратури був зобов’язаний 

відмітити свій прихід на роботу і, відповідно, зробити аналогічні дії після 

закінчення робочої зміни [46, c. 147].  

Для вияснення суті часу, що надається для внутрішньозмінного відпочинку, 

можна зазначити те, що, окрім обідньої перерви, працівникам повинні були 

надаватись спеціальні перерви для відпочинку, які входили в тривалість робочого 

часу. Тривалість та розподіл даних перерв встановлювались Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку.  

У радянський час знайшла широкого використання у трудовому 

законодавстві правова конструкція чергування. Чергуванням вважалося 

перебування працівника в установі, на підприємстві та організації за 

розпорядженням адміністрації після закінчення чи до початку робочого дня у 

вихідні та святкові дні, як для відповідального за порядок, так і для оперативного 

вирішення невідкладних питань [46, c. 149]. Проте згодом ситуація дещо 

змінилась – там, де була необхідність у відповідальних чергових, там і були 

відповідні посади, відповідні працівники, до обов’язків яких входило чергування. 

Звідси ми можемо дійти висновку, що до чергування за необхідності могли 

долучатись й інші працівники за їх згодою. За умов дотримання вимоги 

добровільності працівники органів прокуратури могли залучатись до чергування у 

випадках і в порядку, що встановлювались постановою Секретаріату ВЦРПС від 

1977 року [46, c. 153].  

Відповідно до неї залучення працівників можливе лише у виняткових 

випадках після завершення робочого дня, у святкові та вихідні дні. Але   

заборонялось залучення працівників до чергування частіше одного разу на місяць. 

Тривалість чергування, поруч із тривалістю роботи, не могла перевищувати 

нормальну тривалість робочого часу з урахуванням часу чергування. Якщо ж 

працівник залучався до чергування у вихідний чи святковий день, то йому 

надавався відгул протягом найближчих десятьох днів. Таким чином, тривалість 

відгулу повинна дорівнювати тривалості здійсненого чергування. 



46 

 

Тому ми можемо побачити цілком сприятливі умови, які встановлювалися 

для працівників органів прокуратури з приводу правової регламентації даного 

питання. Адже законодавче закріплення обмежень щодо встановлення чергувань 

на одного працівника та встановлення виняткових обставин, за яких можливе таке 

обмеження, були покликані реально забезпечити охорону праці та позитивно 

відобразились на функціонуванні такого правоохоронного органу як прокуратура. 

Так, відповідно до роз’яснення Деркомпраці СРСР та ВЦРПС «Про деякі 

питання, пов’язані з переведення робітників та службовців підприємств, установ 

та організацій на п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями» від 

1980 року рекомендовано застосовувати при п’ятиденному робочому тижні 

графіки змінності, за яких тривалість щоденної роботи повинна була бути 

однаковою [7, c. 240].  

Тому ми можемо говорити про те, що при п’ятиденному робочому тижні  

таки дотримувалась встановлена для працівників тижнева тривалість робочого 

часу. Питання ж про тривалість щоденної роботи положенням визначена не була. 

Проте не варто думати, що вона взагалі не визначалась законодавством. 

Стосовно розподілу робочого дня працівників прокуратури, то постановою 

Ради Міністрів СРСР від 1983 року було рекомендовано розширення практики 

застосування режиму роботи, що передбачав поділ робочого дня на частини в 

установах, організаціях та підприємствах, які зайняті обслуговуванням населення 

[55, c. 75].  

Проте це була норма не прямої дії, а лише пропозиція, що адресувалась 

місцевим органам виконавчої влади. Незважаючи на це, дана постанова хоч і не 

визнавала порядок поділу робочого дня чи зміни на певні частини, однак надавала 

відповідним органам місцевого самоврядування та органам державної влади 

право дозволяти застосовувати режим, який передбачатиме поділ робочого дня на 

частини в організаціях, підприємствах та установах, що зайняті обслуговуванням 

населення. 

08 червня 1984 року Державний комітет з питань праці СРСР та ВЦРПС 

затвердили положення про застосування змінного графіка. Проте даний акт не був 
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прийнятий на території України і, відповідно, не поширював свою дію на 

працівників органів прокуратури. 

З приводу ненормованості робочого дня працівників органів прокуратури, 

то дане питання регулювалось постановою НКП СРСР «Про працівників з 

ненормованим робочим днем» 1986 року, яка, у свою чергу, допускала 

встановлення в трудових колективних договорах та правилах внутрішнього 

трудового розпорядку випадків, за яких працівники з ненормованим робочим 

днем можуть залучатись до роботи у святкові та вихідні дні без надання 

компенсацій на випадок проведення надурочних робіт, що встановлювались 

законодавством [7, c. 151]. 

Виходячи з такого розуміння робочого дня, зазначимо, що допускається 

застосування ненормованого робочого дня стосовно працівників, які працюють на 

умовах неповного робочого тижня, але повного робочого дня, що в принципі в 

теорії було цілком можливим для працівника органу прокуратури. Встановлення 

ж спеціальної компенсації працівникам за ненормований робочий день означало, 

що будь-якими пільгами за ненормованого робочого дня (право приходити на 

роботу пізніше встановленого часу, початку роботи або залишати робоче місце 

швидше) працівник не користується. Також допускається можливість 

застосування режиму ненормованого робочого дня для всіх категорій працівників, 

а саме керівників, робітників та спеціалістів [24]. Тут не згадуються службовці, 

що не належать до категорії спеціалістів. Проте останні теж можуть працювати на 

умовах ненормованого робочого дня. Якщо говорити конкретно, то були 

визначені категорії працівників, для яких може встановлюватись ненормований 

робочий день, а саме: 

– особи, робочий час яких за певним характером роботи поділяється на 

частини, що мають невизначену тривалість; 

– особи, що здійснюють розподіл часу роботи на власний розсуд; 

– особи, праця яких не може піддатися точному обліку в часі [45]. 

Таким чином, підбиваючи підсумки четвертого етапу правового 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури, варто сказати, що 
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КЗпП, який був уведений у дію  1972 року, повністю відтворив основи 

законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю, однак деякі норми 

Кодексу 1922 року все ж таки були кращими, аніж норми діючого на сьогодні 

Кодексу. Хоча відповідно до КЗпП 1971 року встановлюється більша кількість 

загальнодержавних святкових днів (10 днів), а в роки НЕПу їх були лише 8, але за 

поданням релігійних громад інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих в 

Україні, керівництво підприємств, установ та організацій могло надавати особам, 

які сповідували відповідні релігії, до трьох днів відпочинку протягом року для 

святкування їхніх великих свят, включаючи відпрацювання цих днів в інший час 

[24]. У КЗпП 1922 року вказувалось, що відділи праці за згодою губернських рад 

профспілок встановлюють, окрім вказаних святкових днів, особливих днів 

відпочинку, не більше десяти днів на рік. При цьому, на відміну від КЗпП 1971 

року, ці дні не повинні були відпрацьовуватися.  

Отже, в цілому видно, що КЗпП УРСР 1971 є більш прогресивним, ніж 

Кодекс УСРР 1922, хоча все ж таки варто відзначити, що разом з тим багато норм 

КЗпП, окрім норм, що регулювали питання робочого часу працівників 

прокуратури, містили кращі умови для працівників. Також у КЗпП УСРР як 1971, 

так і 1922 років більшість норм трудового законодавства механічно нівелювалась 

на користь загальносоюзним нормам, а сам акт кодифікування підлаштовувався 

під систему, спочатку «казармового», а потім «розвиненого соціалізму», що не 

могло не позначитись на його якості. Адже він, безумовно, розроблявся під 

соціалістичну економіку того часу. Тому у наш час даний нормативно-правовий 

акт без внесених відповідних змін гальмував би розвиток сучасних трудових 

відносин та не відображав би сучасних тенденцій взаємовідносин роботодавців з 

їхніми підлеглими. 

Ведучи мову про новітній етап (1991 – теперішній час) правового 

регулювання робочого часу працівників прокуратури, варто зауважити, що в 

законодавчому плані відбулося ряд інноваційних удосконалень, проте деякі 

нормативно-правові акти (постанови та рекомендації) колишнього СРСР з 

приводу даного питання увійшли до українського законодавства та знайшли своє 
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відображення у ньому. Тому подальше зменшення тривалості робочого часу було 

здійснено в 1991 Законом «Про підвищення соціальних гарантій трудящих», 

згідно з яким тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 

годин на тиждень. Законом України «Про колективні договори та угоди», 

прийнятим 1991 року, передбачається можливість визначення робочого часу у 

колективному договорі, що також стосується працівників органів прокуратури 

[65, c. 46]. 

Таким чином, робочий час працівників органів прокуратури 

регламентується загальним трудовим законодавством, яке, у свою чергу, 

поширюється на усіх працівників. Однак варто зазначити, що є необхідність 

прийняття певних спеціальних норм, які б визначали окремі особливості робочого 

часу працівників органів прокуратури, зважаючи на притаманні та характерні 

ознаки виконуваних ними трудових функцій та призначення у суспільстві 

особливого характеру.  

Відповідно до Кодексу законів про працю України, який є, по суті, 

основним джерелом правової регламентації робочого часу працівника 

прокуратури, дане явище на теперішньому етапові регулюється в 

централізованому порядку на основі максимальних та припустимих нормативах 

розподілу часу служби та її тривалості в рамках календарного робочого періоду 

[24]. Також варто зазначити, що значна частина питань з приводу регулювання 

робочого часу органів прокуратури відводиться локальному регулюванню, яке 

виступає важливим засобом регулювання, що у свою чергу, опосередковує 

трудові відносини. Дані норми конкретизують та визначають режим роботи 

органів прокуратури та встановлюють нормативи робочого часу, які відповідають 

спеціалізованим законам у даній сфері та іншим нормативним положенням, що 

містяться у законодавстві України, що, на нашу думку, є цілком правильним та 

закономірним явищем. Важливим нормативно-правовим актом, що хоча 

опосередковано, але торкається питання правової регламентації робочого часу 

працівників прокуратури, є Дисциплінарний статус органів прокуратури від 06 
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листопада 1991 року, у якому вказується, що одним із прав працівника органу 

прокуратури є право на нормований робочий день, тиждень. 

Служба прокурорського працівника з повним робочим днем та робочим 

тижнем має загальновстановлену тривалість робочого часу. Використання 

робочого часу прокурорських працівників та його облік здійснюється у формі 

ведення табелів обліку службового часу, що включають у себе пункти контролю 

за своєчасним приходом працівника прокуратури та його виходом на відпочинок 

[24]. Кожного місяця 13 та 23 числа даний табель передається в бухгалтерію для 

підпису відповідальної за це особи та начальника структурного підрозділу. Так, 

перебування працівників структурних підрозділів із питань служби у робочий час 

за межами приміщення Генеральної прокуратури України здійснюється лише з 

відома керівника підрозділу, а стосовно керівників самостійних структурних 

підрозділів – з відома відповідного заступника Генерального прокурора України 

[65, c. 48].  

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що введення таких засобів 

стабілізує дисциплінованість співробітників органів прокуратури та допомагає 

розподілити робочий час, щоб забезпечити максимально швидке виконання 

покладених на працівників завдань. Тому ми можемо дійти висновку, що на 

сьогоднішній день регламент Генпрокуратури виступає єдиним нормативним 

актом у сфері регулювання трудових відносин працівників прокуратури, який, у 

свою чергу, містить правила внутрішнього трудового розпорядку в 

Генпрокуратурі України.  

Лише виключно в певних випадках працівники прокуратури можуть 

залучатися до виконання трудових обов’язків понад встановлений термін 

робочого часу, а також у нічний час, вихідні та святкові дні. Дане законодавче 

закріплення у будь-якому випадку покликане позитивно впливати на правову 

регламентацію робочого часу співробітників прокуратури, адже вставлення даних 

обмежень на законодавчому рівні дозволяє уникнути зловживань зі сторони 

роботодавця (у даному випадку держави). Загального нормативного акта, що 

визначав би порядок застосування підсумованого обліку робочого часу, немає. 
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Генеральною угодою на 1999-2000 роки передбачалось затвердження такого акта, 

проте дане зобов’язання ще не виконане. 

З приводу теперішніх обставин регулювання питання ненормованого 

робочого часу працівника органів прокуратури, то він може бути залучений до 

роботи після закінчення робочого дня встановленої тривалості [24]. Дане 

розпорядження керівника працівник зобов’язаний виконувати, адже тоді тaке 

невиконання кваліфікуватиметься як порушення трудової дисципліни. Закон не 

вимагає, щоб працівники з ненормованим робочим днем залучалися до роботи 

після закінчення робочого дня тільки з підстав, які встановлені для застосування 

надурочних робіт. Робота працівника з ненормованим робочим днем після 

закінчення робочого дня не є надурочною роботою.  

Обов’язок працівника органу прокуратури з ненормованим робочим днем 

виконувати роботу після закінчення робочого дня може випливати не лише з 

розпорядження власника про те, але й бути обумовленим необхідністю 

своєчасного виконання роботи [24]. У виправдання несвоєчасного виконання 

роботи працівник не може посилатися на те, що протягом встановленої тривалості 

робочого часу він об’єктивно не міг виконати непомірно великий обсяг роботи. У 

необхідних випадках працівник з ненормованим робочим днем повинен за 

власною ініціативою продовжити роботу і у тих випадках, коли робочий день 

закінчився, відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку чи графіка 

змінності. Якщо працівник внесений до переліку працівників з ненормованим 

робочим днем і користується правом на додаткову відпустку, він повинен час від 

часу залучатися до роботи після закінчення встановленої тривалості робочого 

часу [24]. Тому при вирішенні питання про включення конкретних посад, робіт та 

професій до списку посад, робіт та професій, де працівники мають право на 

додаткову відпустку у зв’язку з ненормованим робочим днем, повинна 

враховуватись реальна потреба в залучення відповідних працівників до роботи 

після закінчення встановленої тривалості робочого дня.  

Щодо новітнього законодавства, то варто зауважити, що у передостанньому 

проекті Трудового кодексу регулюванню робочого часу виділено окремий розділ, 
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який має однойменну назву і знаходиться в книзі третій «Умови праці». Зокрема, 

всі основні показники тривалості робочого часу фактично не змінні порівняно із 

КЗпП, але розділ набув розширення та було розкрито поняття «робочий час» [66]. 

Загалом же проект Трудового кодексу не є досконалим і потребує доопрацювань, 

на чому наголошує чимала кількість науковців та про що свідчить неодноразове 

його неприйняття Верховною Радою України [67, с. 12; 68, с. 357; 69; 70, с. 22; 

71]. 

Підбиваючи підсумки, варто сказати, що норми права з визначення режиму 

робочого часу працівників прокуратури та охорони праці на першому етапі 

розвитку радянського законодавства все ж таки передбачали проведення заходів з 

охорони праці. У випадках, коли певні обставини унеможливлювали повністю 

захистити трудові права працівників прокуратури, законодавство, у свою чергу, 

передбачало певні компенсації.  

Таким чином, теперішнє законодавство хоч і зазнало позитивних 

покращень, все ж таки потребує ще більшого вдосконалення шляхом внесення 

відповідних змін не лише законодавчого, але й фактичного втілення в життя. 

 

 

1.3 Сучасний стан правового регулювання робочого часу працівників 

органів прокуратури 

 

Актуальність теми дослідження полягає у визначенні особливостей 

правового регулювання часу роботи працівників прокуратури, що обумовлюється 

необхідністю чіткого нормативно-правового регулювання періоду роботи 

працівників прокуратури, зважаючи на специфіку службово-трудових обов’язків, 

а також у розкритті сутності правової основи робочого часу працівників 

прокуратури, що є необхідним для вивчення особливостей трудового розпорядку 

цієї специфічної категорії суб’єктів трудових правовідносин. 

Окремі питання особливостей правового регулювання робочого часу 

працівників прокуратури досліджувалися вченими-науковцями юридичної науки, 
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зокрема права соціального забезпечення та трудового права, серед яких: 

М.Г. Александров, В.С. Андрєєв, М.Й. Бару, Я.І. Безугла, П.А. Бущенко, 

В.С. Венедиктов, Н.К. Воєводенко, Г.С. Гончарова, О.Д. Зайкін, Т.В. Іванкіна, 

С.С. Каринський, К.О. Кизименко, Р.І. Кондрать’єв, Ю.М. Коршунов, Л.І. Лазор, 

Р.З. Лівшиц, В.Г. Малов, Л.А. Муксінова, В.І. Нікитінський, Ю.П. Орловський, 

Л.Я. Островський, А.Є. Пашерстник, О.С. Пашков, В.І. Прокопенко, 

О.І. Процевський, В.П. Сілаєв, В.М. Скобєлкін, О.В. Смірнов, О.І. Ставцева, 

Л.О. Сироватська, О.І. Шебанова та інші. 

Щодо часу роботи працівників прокуратури, то на сьогодні чіткого 

визначення в законодавстві України немає. Правову основу регулювання 

особливостей часу роботи працівників прокуратури складає Конституція України 

[73], Кодекс Законів про працю [24], інші закони та підзаконні нормативно-

правові акти. Аналізуючи сучасне законодавство про прокуратуру, слід зазначити, 

що у більшості випадків, питання робочого часу визначається у правилах 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Як уже зазначалося, особливою категорією є працівники правоохоронних 

органів, зокрема прокуратури. Працівники прокуратури покликані забезпечувати 

основоположні права та свободи, а також захищати інтереси суспільства та 

держави. Особливість встановлення поняття та тривалості часу роботи 

працівників прокуратури опосередковується механізмом організації процесу 

праці. Специфіка правового регулювання часу роботи працівників прокуратури 

регламентується законами, підзаконними та іншими нормативно-правовими 

актами.  

Визначення особливостей правового регулювання часу роботи працівників 

прокуратури розпочнемо із дослідження законодавства. Так, чіткого визначення, 

що необхідно розуміти під робочим часом працівників прокуратури, не 

встановлено законодавством. Аналізуючи законодавство про прокуратуру,  

бачимо, що основний закон у сфері прокурорської діяльності не врегульовує 

поняття робочого часу працівників прокуратури і не містить відсилання до іншої 

норми. Але особливості робочого часу працівників прокуратури регламентуються 
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на підставі локальних нормативно-правових актів. Одним із таких нормативно-

правових актів є правила внутрішнього трудового розпорядку [72], які 

врегульовують умови робочого часу працівників прокуратури. Слід зазначити, що 

правила внутрішнього трудового розпорядку працівників прокуратури базуються 

на Конституції України та Кодексі законів про працю України.  

Першою особливістю сучасного стану правового регулювання часу роботи 

працівників органів прокуратури є те, що основу правового визначення робочого 

часу працівників прокуратури складають загальновизнані нормативно-правові 

акти, які регулюють суспільні відносини пов’язані із трудовими відносинами між 

роботодавцями та працівниками. Зважаючи, що працівники прокуратури є 

особливою категорією працівників, правове регулювання специфіки визначення 

робочого часу в системі органів прокуратури має здійснюватися на рівні 

спеціального законодавства. Проте Конституція України є Основним Законом 

України та правовою основою регулювання будь-яких суспільних відносин, в 

тому числі щодо визначення робочого часу прокурорських працівників. Так, 

конституційні засади регламентують право кожного на працю та встановлюють 

гарантію щодо можливості заробляти собі на життя працею, яку особа 

безперешкодно та вільно обирає та погоджується її здійснювати. У той же час, 

стосовно працівників органів прокуратури Конституція закріплює загальні 

положення щодо функціонування та повноважень прокуратури як 

правоохоронного органу в Україні. Однак ст. 123 Конституції України 

передбачає, що порядок та організація діяльності органів прокуратури України 

визначаються у порядку, встановленому законом. З аналізу зазначеної норми, 

вбачається, що такою нормою законодавець відсилає до інших нормативно-

правових актів регулювання особливостей робочого часу працівників органів 

прокуратури.  

Адже, по суті, порядок та організація діяльності органів прокуратури 

передбачає також організаційно-правовий механізм встановлення робочого часу 

працівників прокуратури. Важливе значення у правовому регулюванні 

особливостей часу роботи працівників прокуратури має Конституція України, 
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тому відсутність регламентованої статті щодо робочого часу працівників 

прокуратури у розділі «Прокуратура» є законодавчим недоліком. Таким чином, 

доповнення Конституції України статтею щодо визначення робочого часу 

працівників прокуратури вбачається логічним та спрямованим на впорядкування 

системи нормативно-правових актів у сфері правового регулювання часу роботи 

працівників органів прокуратури, в якому конституційні положення займають 

найвищу позицію. 

Водночас Кодекс законів про працю встановлює тривалість робочого часу 

як норму, що не повинна перевищувати сорока годин на тиждень. Крім 

зазначених нормативно-правових актів, особливості часу роботи працівників 

прокуратури як державних службовців вперше регламентувалися Законом 

України «Про державну службу» (нині не чинний) [74]. Зокрема ст. 20 

передбачала робочий час державних службовців, а саме те, що тривалість часу 

роботи для державних службовців визначається у порядку та з врахуванням 

особливостей передбачених трудовим законодавством України. Такий 

законодавчий підхід виходить із того, що основні аспекти управління по 

регламентації робочого часу окремих органів державної влади встановлюються на 

рівні кожного органу, в тому числі прокуратури. 

 Законодавство про державну службу передбачає обов’язковість залучення 

працівників до непередбаченої та невідкладної роботи. Механізм такого 

залучення до робочого процесу для виконання службових обов’язків реалізується 

за розпорядженням керівника органу, в якому вони працюють. У такому разі, 

державні службовці мають з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі 

дні. Такі залучення до роботи компенсуються у порядку, передбаченому чинним 

законодавством.  

Крім того, згідно з новим Законом України «Про державну службу» 

державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки 

за рішенням керівника органу, в якому вони працюють. Пізніше частина 

невикористаної відпустки надається у будь-який час відповідного року чи 

приєднується до відпустки у наступному році [75]. Таким чином, певні аспекти 
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встановлення робочого часу працівників органів прокуратури регламентуються 

нормативно-правовими актами у сфері державної служби.  

Як зазначає у своєму дослідженні К.О. Кизименко, відмінність між 

прокурорськими працівниками та державними службовцями полягає у відсутності 

передбаченого законодавством скороченого робочого часу для працівників 

прокуратури, хоча державні службовці мають право на такий різновид робочого 

часу як скорочений [6, с. 417-420].  

Автор концентрує увагу на тому, що навпаки для працівників органів 

прокуратури актуальним є ненормований робочий час, графіки чергувань тощо. 

Таке визначення суперечить вимогам змісту ст. 51 Кодексу Законів про працю, що 

встановлює скорочений робочий час.  

Міжнародно-правова доктрина встановлює поняття робочого часу у різних 

міжнародних документах. Так, зокрема Конвенція про регулювання робочого часу 

в торгівлі та установах [21] встановлює, що робочий час є проміжком часу, 

протягом якого працівник знаходиться в розпорядженні роботодавця. До 

робочого часу не відноситься час відпочинку, під час якого працівник не 

знаходиться в розпорядженні роботодавця.  

 Конвенція МОП про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на 

дорожньому транспорті [76] закріплює, що робочий час є періодом, на який 

поширюється тривалість додаткової роботи, яка стосується транспортного засобу, 

вантажу або пасажирів, водіння та всі інші роботи пов’язані із транспортним 

засобом, крім того часи очікування транспортного засобу та присутності на 

робочому місці. Тобто робочий час – це проміжок часу, протягом якого працівник 

не може вільно та на власний розсуд розпоряджатися своїм часом, який 

визначається в кожній країні органами державної влади та у відповідності до 

національного законодавства.  

Серед європейських стандартів привертає увагу визначення робочого часу 

відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради «Про деякі аспекти 

організації робочого часу» [23]. Так, зазначений міжнародний документ 

встановлює, що робочий час – це період протягом якого працівник перебуває в 

http://zakon.rada.gov.ua/go/993_152
http://zakon.rada.gov.ua/go/993_152
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розпорядженні роботодавця та здійснює трудову діяльність та виконує трудові 

обов’язки відповідно до вимог національного законодавства [23]. Тобто 

міжнародні документи чітко встановлюють, який саме період трудової діяльності 

працівника, слід вважати робочим часом. Для окремих категорій працівників, у 

яких існує специфіка їхньої діяльності робочий час визначається на підставі 

окремих міжнародно-правових документів. 

Аналізуючи міжнародно-правові аспекти закріплення робочого часу 

працівників органів прокуратури, слід зазначити, що окремого міжнародного 

документа, який регулював би робочий час працівників прокуратури, немає. В той 

же час, регламентується загальноправове визначення робочого часу, яке 

необхідно реалізувати в законодавстві про працю України. 

Другою особливістю правового регулювання часу роботи працівників 

органів прокуратури є режим роботи. Кодекс Законів про працю визначає 

загальну тривалість робочого часу, яка поширюється на всі суспільні відносини 

пов’язані із трудовими відносинами та робочим часом. Так, відповідно до ст. 50 

Кодексу законів про працю встановлюється умова щодо не можливості 

перевищення 40 годин на тиждень нормальної тривалості робочого часу 

працівників прокуратури [24]. Для працівників прокуратури згідно зі ст. 52 

Кодексу законів про працю [24] встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з 

двома вихідними днями. Але у зв’язку із виконанням службових обов’язків 

працівники прокуратури можуть залучатися до праці у вихідні дні. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку [72] визначають тривалість щоденного 

режиму роботи, який затверджується керівником прокуратури або Генеральним 

прокурором України, із попереднім погодженням із профспілкою органів 

прокуратури, з дотриманням встановленої тривалості робочої неділі. П’ятиденний 

або шестиденний робочий тиждень встановлюється керівником або 

уповноваженим ним органом разом із профспілковим представником з 

урахуванням специфіки роботи тощо. Кожна прокуратура встановлює режим 

роботи згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку [72], тобто 

протягом робочого тижня робочий час може розпочинатися із 8 або 9 години, а 
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закінчуватися при п’ятиденному робочому тижні  о 18 годині, у п’ятницю він  

триває до 16:45, а у випадках напередодні святкових або у святкові дні 

встановлюється тривалість робочого часу на одну годину менша або в залежності 

від функціональної діяльності апарату органу прокуратури. Тобто законодавча 

особливість робочого часу працівників прокуратури полягає у відсутності 

скороченого робочого часу для працівників прокуратури, а навпаки ненормований 

графік, чергування, в тому числі у вихідні та святкові дні, пов’язані із виконанням 

службових обов’язків. Хоча за попередньою домовленістю та регламентацією у 

трудовому договорі для працівників прокуратури може встановлюватися 

неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Протягом дня 

дозволяється перерва, яка триває від 45 хвилин до 1 години. 

Третьою особливістю правове регулювання робочого часу працівників 

прокуратури є те, що воно здійснюється на рівні внутрішніх правовідносин, 

усередині органу прокуратури. Маються на увазі прийняті всередині органу 

прокуратури Правила внутрішнього трудового розпорядку, які встановлюють 

робочий час працівників прокуратури. Крім того, Правила внутрішнього 

трудового розпорядку для працівників прокуратури [72] встановлюють 

законодавчі заборони щодо окремих видів діяльності. Зокрема, не дозволяється в 

робочий час вирішувати питання з приводу громадських справ шляхом скликання 

зборів, проведення нарад та зборів, а також переривати робочий час працівників 

прокуратури, що безпосередньо перешкоджає нормальному виконанню 

службових обов’язків, задіювати працівників прокуратури в робочий час для 

вирішення питань щодо виконання ними громадських обов’язків, різноманітних 

заходів, що не відносяться до основної службової діяльності.  

 Четвертою особливістю правового регулювання часу роботи працівників 

прокуратури є порядок обліку робочого часу, який ведеться кадровою службою та 

регламентується Правилами внутрішнього трудового розпорядку, які визначають 

порядок щомісячного обліку робочого часу у працівників прокуратури в системі 

органів прокуратури. Обов’язок вести такий облік покладено на кадровий відділ, 

у якому працює відповідальна особа, що отримує інформацію від керівників 
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структурних підрозділів прокуратури та на підставі такої інформації веде облік 

робочого часу працівників шляхом складання табелів [72]. Такий облік робочого 

часу для працівників прокуратури має на меті здійснення фіксації відомостей про 

прибуття та знаходження працівників на роботі у робочий час та виконання ними 

встановлену тривалість робочого часу.  

Для здійснення обліку робочого часу відповідальний працівник 

прокуратури має табелі встановленої форми відповідно до вимог. Понаднормові 

роботи, відрядження та чергування окремо враховуються у складі робочого часу. 

Розрізняють щотижневий, кожного дня та підсумковий облік робочого часу. При 

цьому для працівників прокуратури встановлюється щомісячний облік робочого 

часу. 

 Відповідно до законодавчого визначення у разі здійснення щомісячного 

обліку робочого часу такий вид обліку робочого часу називається підсумковим, 

тобто таким, при якому загальна норма робочого часу визначається на основі 

примноження числа робочих днів по календарю на тривалість робочого дня, що 

приходять на обліковий період. Інколи трапляються випадки неповного місяця 

роботи, наприклад при хворобі. За такої ситуації із встановленої норми робочого 

часу за місяць віднімається робочий час, на який припадає лікарняний або інші 

випадки відсутності на робочому місці. Робоча зміна при підсумованому 

(місячному) обліку робочого часу збільшується, але не повинна перевищувати 

десяти годин. У разі щомісячного обліку робочого часу можливими є переробки, 

які бувають понад норми годин та графіка і вважаються понаднормовою роботою 

та компенсуються із підвищеною оплатою праці. Якщо така переробка була у 

відповідності до встановленого графіка, вона не є понаднормовою та не 

компенсується [6, с. 417-420]. Для ефективного використання робочого часу, а 

також неробочих та святкових днів, у разі наявності рекомендацій з боку Кабінету 

Міністрів України в органах прокуратури видається наказ про перенесення 

вихідних днів, який погоджується із профспілкою прокуратури [72]. У випадках, 

коли працівники прокуратури виконують свої службові обов’язки у неробочі, 

святкові, вихідні дні та надурочний час, таке залучення до роботи має 



60 

 

проводитися у порядку, встановленому законом, і, крім того, передбачає 

призначення компенсацій або заохочень. У прокуратурах працюють оперативні 

працівники, які здійснюють чергування для отримання термінової інформації та 

вирішення невідкладних питань [72].  

П’ята особливість регламентування робочого часу працівників прокуратури  

– це встановлення чергувань. Особливим видом проведення робочого часу для 

працівників прокуратури є чергування. Під чергуваннями розуміють період 

перебування працівника до початку або після закінчення роботи за 

розпорядженням керівника відповідного органу, у вихідний, святковий день для 

оперативного розв’язання термінових питань, які не відносяться до обов’язків 

працівника за трудовим договором, але потребують негайного вирішення. 

Здійснення чергувань встановлюються у виняткових випадках та за погодження із 

профспілкою. Працівник залучається до чергувань не частіше одного разу на 

місяць. Такі чергові працівники не виконують обов’язки по перевірці пропусків, 

приймання пошти, сторожів тощо. У разі, якщо працівник був залучений до 

чергування після робочого дня, для нього явка на роботу із нормованим та 

ненормованим робочим днем переноситься на пізніший час. Період чергування не 

повинен бути більшим від нормальної тривалості робочого дня. Період 

чергування слід відрізняти від звичайних трудових обов’язків, які виконує 

працівник на змінних роботах, котрі виконуються за графіком у вихідні й святкові 

дні [72]. Аналізуючи такі законодавчі вимоги, слід зазначити, що вони 

відображають загальні правила щодо робочого часу працівників прокуратури. 

При цьому  всередині діяльності самого органу прокуратури є велика кількість 

нормативно-правових актів, які встановлюють особливості робочого часу для 

прокурорських працівників.  

Шостою особливістю правової регламентації часу роботи працівників 

прокуратури є нормативи та види робочого часу, що встановлюються для 

працівників прокуратури. Правове регулювання робочого часу здійснюється  

Кодексом законів про працю, законами України, а також підзаконними 

нормативно-правовими актами. Нормативами часу роботи, які застосовуються в 
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українському законодавстві, є робочий день, робочий тиждень та робоча зміна. 

Робочий день є регламентованою законодавством тривалістю роботи працівника в 

рамках доби. Робочий тиждень – регламентована законом в годинах тривалість 

праці в межах календарного тижня. Робоча зміна є тривалістю робочого часу 

відповідно до графіка протягом доби. Крім цих норм тривалості робочого часу, 

можуть застосовуватися робочий місяць та робочий рік, але вони не 

передбачаються на законодавчому рівні [77]. Аналіз досліджень у галузі 

трудового права показав, що очевидним є встановлення робочого часу у 

централізованому порядку та на рівні локального регулювання. Щодо робочого 

часу працівників прокуратури, то в більшій мірі особливості правового 

регулювання регламентуються на локальному рівні, а саме  Правилами  

внутрішнього трудового розпорядку. Правове регулювання тривалості робочого 

часу здійснюється в колективно-договірному, індивідуальному порядку або в 

рамках трудового договору. Держава регламентує межу тривалості робочого часу, 

яка не може бути більшою від встановленої законодавством.  

Нормативно-правові акти, на основі яких здійснюється регламентація 

робочого часу працівників прокуратури, встановлюють можливість визначення в 

трудовому договорів або через певний час після його укладення неповного 

робочого часу. Неповний робочий час регламентується як із визначенням періоду, 

так і без визначення періоду його дії. Особливість встановлення неповного робочого 

часу працівників органів прокуратури полягає у здійсненні оплати праці, яка 

проводиться пропорційно часу, який було відпрацьовано. У разі відрядної оплати 

праці в залежності від виробітку на працівників, які працюють на умовах 

неповного робочого часу, поширюються такі самі права та обов’язки, як і на тих, 

що працюють на умовах нормального часу роботи. Мається на увазі трудовий 

стаж, відпустки та право на святкові та вихідні дні. В більшості випадків 

регламентування робочого часу на умовах неповного є правом роботодавця, але 

відносно окремих категорій працівників – його обов’язком. За загальним правилом, 

встановлення неповного робочого часу є правом роботодавця. Так, згідно зі до ст. 

56 Кодексу законів про працю [24] роботодавець зобов’язаний в обов’язковому 
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порядку надати неповний робочий час для вагітних жінок, жінок, що мають дітей 

віком до 14 років, дитину-інваліда, для догляду за хворим членом сім’ї відповідно 

до медичного висновку.  

Досліджуючи види робочого часу, вчені-науковці трудового права поділяють 

види робочого часу на нормальний, скорочений та неповний. Характерною ознакою 

нормального робочого часу є встановлення двох нормативів. Згідно із ст. 50 

Кодексу законів про працю нормальна тривалість часу роботи працівників не 

повинна перевищувати сорока годин на тиждень. При цьому ст. 52 Кодексу 

Законів про працю регламентує щоденну тривалість роботи, яка при 6-денному 

робочому тижні не може перевищувати 7 годин [24]. 

Слід зазначити, що на законодавчому рівні регламентовано тривалість робочого 

дня при 6-денному робочому тижні, в той час як при 5-денному тижні тривалість 

робочого дня визначається на локальному рівні та встановлюється у правилах 

внутрішнього трудового розпорядку конкретного підприємства. 

Щодо робочого тижня, то розрізняють два види робочого тижня, а саме 5-

денний з двома вихідними днями і 6-денний з одним вихідним днем [24]. 

Для прийняття рішення щодо 5- або 6-денного робочого тижня необхідними 

є три умови: 

– погодження рішення роботодавцем та профспілковим органом; 

– врахування специфіки роботи певного органу, в тому числі державної 

влади; 

– у разі необхідності погодження із місцевою радою [77].  

У разі 5- і 6-денного робочого тижня гранична норма робочого часу має 

становити 40 годин [24]. Такі правові гарантії, передбачені законодавцем щодо 

граничної тривалості робочого часу, поширюються на найманих працівників 

підприємств усіх форм власності. У разі необхідності у локальних актах або 

колективних договорах можуть закріплюватися положення щодо 40-годинного 

робочого тижня або менші нормативи тривалості робочого часу. За таких умов у 

колективному договорі або локальному акті має бути зазначено джерела, за рахунок 
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яких працівникам буде встановлено компенсацію у вигляді доплати до 

нормального рівня заробітної плати. 

Тобто на основі проведеного аналізу слід визначити такі особливості 

правового регулювання часу роботи працівників прокуратури: по-перше, основу 

правового регулювання робочого часу працівників прокуратури складають 

загальновизнані нормативно-правові акти, які регулюють суспільні відносини 

пов’язані із трудовими відносинами між роботодавцями та працівникам;                

по-друге, особливий порядок встановлення режиму роботи для працівників 

органів прокуратури; по-третє, правове регулювання часу роботи працівників 

прокуратури здійснюється на рівні внутрішніх правовідносин усередині органу 

прокуратури; по-четверте, особливий порядок обліку робочого часу, який 

ведеться кадровою службою та регламентується Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, які визначають порядок щомісячного обліку робочого часу 

у працівників прокуратури в системі органів прокуратури; по-п’яте, встановлення 

чергувань як особливого виду проведення робочого часу працівниками органів 

прокуратури; по-шосте, специфічні нормативи та види робочого часу, що 

встановлюються для працівників прокуратури. 

Окремо слід розглядати особливості робочого часу працівників 

Генеральної прокуратури України. Крім Правил внутрішнього трудового 

розпорядку, правове регулювання часу роботи для працівників Генеральної 

прокуратури України здійснюється на основі Регламенту Генеральної 

прокуратури України.  

Правовою основою регулювання часу роботи працівників Генеральної 

прокуратури України є Конституція України [73], Закон України «Про 

прокуратуру» [78], Регламент Генеральної прокуратури України [79] та Правила 

внутрішнього трудового розпорядку Генеральної прокуратури України [80].  

Першою особливістю правового регулювання часу роботи працівників 

Генеральної прокуратури України є встановлення тривалості часу роботи на 

основі Кодексу законів про працю та Правил внутрішнього трудового 

розпорядку. Так, відповідно до Кодексу законів про працю [24] та Правил 
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внутрішнього трудового розпорядку [80] нормальна тривалість робочого часу не 

повинна бути більшою сорока годин на тиждень. У Генеральній прокуратурі 

України встановлено режим роботи, відповідно, трудовий розпорядок передбачає 

початок роботи о 9 годині кожного дня, а закінчення о 18 годині протягом тижня, 

у п’ятницю – о 16 годині 45 хвилин. Згідно із ст. 53 Кодексу законів про працю 

напередодні святкових, неробочих і вихідних днів тривалість роботи працівників 

Генеральної прокуратури України зменшується на одну годину при п’ятиденному 

та при шестиденному робочому тижні [24]. Механізм організації трудового 

розпорядку працівників Генеральної прокуратури передбачає видання наказу або 

розпорядження про перенесення вихідних днів. Зазначений наказ видається на 

підставі рекомендацій Кабінету Міністрів України та погоджується із 

профспілкою Генеральної прокуратури України [81]. Такий організаційний 

процес спрямований на створення сприятливих умов використання святкових та 

неробочих днів. 

Другою особливістю правового регулювання робочого часу працівників 

прокуратури є його види. Законодавчо види робочого часу працівників 

Генеральної прокуратури України не визначені, однак українська теоретично-

правова думка [77] виходить із того, що робочий час слід поділити на види, а саме 

на основний та неосновний. Основний робочий час вважається регламентованим 

трудовим договором або законом період, протягом якого працівник повинен 

виконувати трудові обов’язки. Основний робочий час включає скорочений, 

нормальний та неповний робочий час. Законодавчо встановлені відхилення від 

основного робочого часу, які є неосновним робочим часом. До такого робочого 

часу належить робота у вихідні та святкові дні, а також надурочні роботи. 

Неосновним робочим часом вважається законодавчо закріплене відхилення від 

основного робочого часу. Це передусім  надурочні роботи, тривалість робочого 

часу у вихідні, святкові та неробочі дні [24]. Тобто  для працівників органів 

прокуратури це фактично тривалість часу роботи, протягом якого вони виконують 

свої службові обов’язки. 
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Досить часто працівники прокуратури та Генеральної прокуратури 

виконують роботу в надурочний робочий час. Такий час є одним із різновидів 

робочого часу та означає період, протягом якого працівник прокуратури або 

Генеральної прокуратури України виконує службові обов’язки понад 

регламентовану норму робочого часу. Надурочними роботами є роботи, які 

перевищують регламентовану тривалість робочого дня. Наприклад, якщо 

встановлено для працівників прокуратури або Генеральної прокуратури 8-ми 

годинний робочий час, то період понад цю норму при денному обліку робочого 

часу є надурочними роботами. Слід зазначити, що у зв’язку із тими службовими 

обов’язками, які здійснюють прокурорські працівники, досить поширеною є 

практика, коли їх робочий час перевищує нормальну його тривалість, незважаючи 

на закріплення графіка роботи органу прокуратури або Генеральної прокуратури. 

Відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку Генеральної 

прокуратури [80] працівники прокуратури у встановленому законом порядку 

залучаються до виконання непередбаченої та термінової роботи у неробочі та 

святкові дні, крім того до надурочних робіт. За розпорядженням Генерального 

прокурора України у святкові дні для вирішення термінових питань та отримання 

необхідної інформації працівники прокуратури повинні здійснювати чергування. 

Такі чергування відносяться до компетенції оперативних працівників апарату 

прокуратури.  

Третьою особливістю правового регулювання робочого часу працівників 

Генеральною прокуратури України є встановлення контролю за присутністю на 

робочому місці шляхом складання обліку робочого часу. На керівників 

структурних підрозділів Генеральної прокуратури України покладається 

обов’язок здійснювати контроль за присутністю працівників прокуратури на 

відведених робочих місцях протягом робочого дня. Відповідальна особа 

структурного підрозділу Генеральної прокуратури України шляхом складання 

табелів обліку робочого часу веде облік робочого часу. Кожного місяця табель 

обліку робочого часу за підписом начальника структурного підрозділу та 

відповідальної особи передається до бухгалтерії. У випадках знаходження 
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працівників структурних підрозділів прокуратури із вирішення службових питань 

у період робочого часу поза межами приміщення Генеральної прокуратури 

України до відома керівника конкретного підрозділу має бути надана повна 

інформація про місце перебування працівника [80]. Для працівників Генеральної 

прокуратури України встановлюється ряд заборон, зокрема забороняється 

скликати та проводити збори з громадських справ, а також під час роботи 

відволікати працівників Генеральної прокуратури від здійснення їх безпосередніх 

службових обов’язків, залучати під час основної роботи до вирішення 

громадських питань та здійснення громадських обов’язків, а також до проведення 

заходів, пов’язаних із неосновною діяльністю [80]. За останні роки було 

деталізовано умови організації кадрової роботи в органах прокуратури 

(однойменним Положенням [82]) та прийнято Положення про преміювання 

працівників органів прокуратури, Національної академії прокуратури України та 

членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів [83], що пов’язано із 

особливостями використання робочого часу, однак так і не оптимізовано аспектів 

щодо часу роботи працівників органів прокуратури. 

Четвертою особливістю правового регулювання часу роботи працівників 

Генеральної прокуратури України є передбачена у Правилах внутрішнього 

трудового розпорядку можливість встановлення при укладенні або після 

укладення трудового договору неповного робочого дня або неповного робочого 

тижня. Згідно із чинним законодавством України та відповідно до угоди, що 

укладається між працівником та керівництвом Генеральної прокуратури України, 

для працівників при прийнятті на роботу або через певний період після 

прийняття може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий 

тиждень [24]. Так, зокрема ст. 56 Кодексу законів про працю регламентує 

встановлення неповного робочого часу при прийнятті на роботу або з часом на 

неповний робочий день, або неповний робочий тиждень за згодою між 

працівником та роботодавцем. У такій ситуації оплата праці здійснюється 

залежно від виробітку пропорційно відпрацьованому періоду. У разі праці на 

умовах неповного робочого часу обсяг трудових прав працівника не може бути 
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обмежений [24]. У принципі, положення щодо правового регулювання робочого 

часу працівників Генеральної прокуратури України є схожими із правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, що встановлені на місцевому рівні, тобто 

знаходяться у певній ієрархії між собою.   

Таким чином, система нормативно-правових актів, що регулює особливості 

робочого часу працівників прокуратури є дещо не визначеною та не 

впорядкованою. Адже більшість норм поширюється на коло інших працівників, 

які вступають в трудові правовідносини. Вбачається, що правове регулювання 

часу роботи працівників органів прокуратури, як специфічної категорії суб’єктів 

трудових правовідносин, потребує вдосконалення та систематизації законодавства 

у вирішенні питання робочого часу. 

Отже, на основі проведеного аналізу законодавчих актів у сфері правового 

регулювання робочого часу працівників прокуратури, слід виокремити наступні 

особливості:  

– правове регулювання робочого часу працівників прокуратури 

здійснюється на рівні внутрішніх правовідносин усередині самого органу 

прокуратури; 

– основу правового регулювання часу роботи працівників прокуратури 

складають загальновизнані нормативно-правові акти; 

– більшість нормативно-правових актів у сфері регулювання робочого 

часу для працівників прокуратури носять локальний характер, тобто не 

закріплюються на вищому рівні; 

– робочий час працівників прокуратури може перевищувати 

встановлену норму тривалості робочого часу; 

– у порядку, встановленому законом, для працівників прокуратури 

регламентується неповний робочий час або неповний робочий тиждень; 

– встановлення чергувань слідчих, помічників прокурорів, прокурорів у 

неробочий час для вирішення нагальних завдань тощо; 

– встановлення контрольних функцій для керівників щодо присутності 

працівників прокуратури на робочому місці; 
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– поширеність практики серед працівників прокуратури щодо 

ненормованого робочого часу; 

– заборона на здійснення громадських обов’язків та проведення заходів 

із вирішення кола громадських питань для працівників прокуратури; 

– специфіка здійснення обліку робочого часу працівників прокуратури, 

який проводиться щомісячно; 

– необхідність більш чіткої правової регламентації робочого часу 

працівників прокуратури із викладом усіх основних положень, що стосуються 

норми тривалості робочого часу, визначення самого поняття робочого часу тощо. 

Отже, підсумовуючи, слід зазначити, що робочий час посідає центральне 

місце у правовому регулюванні трудових правовідносин працівників 

прокуратури. Правове регулювання робочого часу працівників прокуратури має 

свої певні особливості, які залежать від обсягу та характеру службових обов’язків, 

а також функціонування самого органу прокуратури. Крім того, для працівників 

прокуратури встановлюються специфічні вимоги щодо здійснення трудової 

діяльності та графіка робочого часу. Це, зокрема, стосується графіків робочого 

дня, роботи у святкові та вихідні дні тощо.  

Особливості правового регулювання часу роботи працівників прокуратури 

полягають у тому, що воно здійснюється на рівні внутрішніх правовідносин   

усередині окремих структурних підрозділів органів прокуратури. Основу 

правового регулювання робочого часу працівників прокуратури складають 

загальновизнані нормативно-правові акти, крім того, більшість нормативно-

правових актів у сфері регулювання робочого часу працівників прокуратури 

носять локальний характер, тобто не закріплюються на вищому рівні. Досить 

часто працівники прокуратури працюють понад норму тривалості робочого часу, 

тому в більшості випадків працівники прокуратури мають ненормований графік 

робочого часу. Під час робочого часу працівники прокуратури зобов’язані 

реалізовувати основні функціональні обов’язки, які покладені на них, відповідно 

до умов трудового договору. До того ж окремі аспекти регулювання робочого 

часу працівників прокуратури потребують чіткої правової регламентації із 
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викладом усіх основних положень, що стосуються норми тривалості робочого 

часу, визначення самого поняття робочого часу тощо. 

На основі проведеного аналізу слід зазначити, що ієрархічна структура 

нормативно-правових актів у сфері особливостей правового регулювання часу 

роботи складається наступним чином: міжнародні нормативно-правові акти, 

Конституція України, Трудовий кодекс України, окремі спеціальні законодавчі 

акти, а саме: Закон України «Про прокуратуру», інші підзаконні та локальні 

нормативно-правові акти, зокрема регламенти, правила тощо.  

Вивчення особливостей правового регулювання робочого часу працівників 

прокуратури дасть змогу впорядкувати законодавство у цій сфері та сприятиме 

утвердженню ефективної системи організації трудового процесу серед 

працівників прокуратури. Таким чином, пріоритетом виконання будуть 

безпосередні обов’язки, які мають здійснюватися працівниками прокуратури на 

певному рівні. 

 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Робочий час – це законодавчо регламентований проміжок 

календарного часу, впродовж якого працівник відповідного органу прокуратури 

зобов’язаний у межах своїх повноважень виконувати службово-трудову функцію 

на користь людини й громадянина, а також держави загалом. 

2. Правове регулювання тривалості робочого часу здійснюється в 

колективно-договірному, індивідуальному порядку або в рамках трудового 

договору. Держава регламентує межу тривалості робочого часу, яка не може бути 

більшою від встановленої законодавством. 

3. Обґрунтовано, що робочий час працівників органів прокуратури є 

законодавчо регламентованим проміжком календарного часу, впродовж якого 

працівник відповідного органу прокуратури зобов’язаний у межах своїх 
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повноважень виконувати службово-трудову функцію на користь людини й 

громадянина, а також держави загалом. 

4. Відзначено, що система нормативно-правових актів, яка регулює 

особливості робочого часу працівників прокуратури, недостатньо визначена та 

впорядкована. Більшість норм поширюється на коло інших працівників, які 

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

регулювання часу роботи працівників органів прокуратури як специфічної 

категорії суб’єктів трудових правовідносин потребує вдосконалення та 

систематизації законодавства у відповідній сфері.  

5. Наведено наступну етапізацію становлення та розвитку правового 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури на території 

України:  

1) етап становлення (1918-1922 рр.) – КЗпП 1918 року на практиці носив 

суто декларативний характер, що спостерігалося в реальних недотриманнях 

гранично встановлених норм робочого часу для усіх категорій працівників, 

зокрема й для працівників органів прокуратури;  

2) радянський етап (1922-1941 рр.) – Кодекси законів про працю РСФРР та 

УСРР 1922 року встановлювали основні, найбільш важливі та загальні положення 

у сфері охорони праці співробітників органів прокуратури, у тому числі 

визначали та деталізували режим їхнього робочого часу;  

3) воєнний етап (1941-1945 рр.) – державою були здійснені заходи, 

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

громадян і підвищення тривалості їх робочого часу, що відіграло важливу роль у 

зміцненні військової сили СРСР;  

4) етап перебудови прокурорської системи (1945-1991 рр.) – у післявоєнний  

радянський період як загальні права працівників органів прокуратури, так і 

норми, що регулювали питання тривалості їхнього робочого часу, дещо 

покращилися у порівнянні з воєнним періодом, що свідчило про певні якісні 

зміни, хоча вони були несуттєвими, особливо на тлі першого та другого етапу. 

Значного прогресу у правовій регламентації робочого часу працівників органів 
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прокуратури не спостерігалось. Проте варто відзначити те, що державний апарат 

вбачав необхідність таких зрушень та поступово їх впроваджував. Згодом були 

створені сприятливі умови для працівників органів прокуратури у контексті 

правової регламентації досліджуваного питання. Законодавче закріплення 

обмежень щодо встановлення чергувань одного працівника та виняткових 

обставин, за яких можливе таке обмеження, спрямовувалось на реальне 

забезпечення охорони праці та позитивно відобразилось на функціонуванні такого 

правоохоронного органу як прокуратура; 

5) новітній етап (1991 р. – теперішній час) – законодавство незалежної 

України хоч і зазнало позитивних змін, проте й наразі потребує більш 

взаємоузгодженого та комплексного вдосконалення. 

6. Особливостями сучасного стану правового регулювання робочого 

часу працівників органів прокуратури є наступні: 

– правове регулювання робочого часу працівників прокуратури 

здійснюється на рівні внутрішніх правовідносин усередині самого органу 

прокуратури; 

– основу правового регулювання часу роботи працівників прокуратури 

складають загальновизнані нормативно-правові акти; 

– більшість нормативно-правових актів у сфері регулювання робочого 

часу для працівників прокуратури носить локальний характер, тобто не 

закріплюється на вищому рівні; 

– робочий час працівників прокуратури може перевищувати 

встановлену норму тривалості робочого часу; 

– у порядку, встановленому законом, для працівників прокуратури 

регламентується неповний робочий час або неповний робочий тиждень; 

– встановлення чергувань слідчих, помічників прокурорів, прокурорів у 

неробочий час для вирішення нагальних завдань тощо; 

– встановлення контрольних функцій для керівників щодо присутності 

працівників прокуратури на робочому місці; 
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– поширеність практики серед працівників прокуратури стосовно 

ненормованого робочого часу; 

– заборона на здійснення громадських обов’язків та проведення заходів 

із вирішення кола громадських питань для працівників прокуратури; 

– специфіка здійснення обліку робочого часу працівників прокуратури, 

який проводиться щомісячно; 

– необхідність більш чіткої правової регламентації робочого часу 

працівників прокуратури із викладенням усіх основних положень, що стосуються 

норми тривалості робочого часу, визначення самого поняття робочого часу тощо. 

7. При характеристиці специфіки правового регулювання часу роботи 

працівників прокуратури необхідно враховувати ряд аспектів. По-перше, основу 

правового регулювання робочого часу працівників прокуратури складають 

загальновизнані нормативно-правові акти, які регулюють суспільні відносини, 

пов’язані із трудовими відносинами між роботодавцями та працівниками.                 

По-друге, особливий порядок встановлення режиму роботи для працівників 

органів прокуратури. По-третє, правове регулювання часу роботи працівників 

прокуратури здійснюється на рівні внутрішніх правовідносин, що діють  

усередині органу прокуратури. По-четверте, особливий порядок обліку робочого 

часу ведеться кадровою службою та регламентується Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, які визначають порядок щомісячного обліку робочого часу 

працівників прокуратури в системі органів прокуратури. По-п’яте, встановлення 

чергувань як особливого виду робочого часу працівників органів прокуратури. 

По-шосте, специфічні нормативи та види робочого часу, що встановлюються для 

працівників прокуратури. 
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РОЗДІЛ 2 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРО РОБОЧИЙ ЧАС 

ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ У НАЦІОНАЛЬНЕ ТРУДОВЕ 

ЗАКОНОДАВСТВО 

 

2.1 Види джерел права Європейського Союзу про робочий час 

працівників органів прокуратури 

 

Протягом останніх десятиліть державна політика у сфері вдосконалення 

трудових відносин різноманітних категорій працівників була зосереджена на 

розробці майбутніх перетворень та змін, але так і не втілена в життя. Можна 

зробити висновок про те, що різноманітні аспекти трудової діяльності працівників 

органів прокуратури, у тому числі й регулювання робочого часу, перебувають на 

рівні розвитку ближчому до радянського, аніж європейського. Задекларовані 

зміни так і залишаються у формах оголошень про наміри, і по факту не знаходять 

своє відображення в нормах вітчизняного законодавства. За таких умов у 

контексті євроінтеграційних цілей України особливого значення набуває питання 

вивчення законодавчого досвіду Європейського Союзу у даній сфері.  

Сьогодні на порозі євроінтеграційних процесів перед Україною стоїть 

гостра потреба у розробці та впровадженні нових підходів до трудових відносин 

різних категорій працівників, у тому числі й під впливом зарубіжного, насамперед 

європейського, досвіду. Тож до завдань вітчизняної науки варто віднести 

визначення видів джерел права Європейського Союзу про прокуратуру, адже 

процес удосконалення законодавства є проблематичним без застосування 

порівняльно-правового методу, який дозволяє зробити висновки, чи можуть бути 

заповнені актуальні прогалини законодавства за допомогою використання 

європейських норм. Україна є порівняно молодою державою і, як нами 

встановлено в даній роботі, інститут  робочого часу працівників органів 
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прокуратури все ще не досяг належного рівня правової регламентації, оскільки 

характеризується наявністю низки прогалин. Аналіз видів джерел права 

Європейського Союзу про робочий час працівників органів прокуратури 

дозволить, по-перше, встановити, які із них на сьогодні є частиною вітчизняного 

законодавства, по-друге, визначити, які із них мають стати частиною вітчизняного 

законодавства. Із огляду на такі положення зазначимо, що аналіз видів джерел 

права Європейського Союзу про робочий час працівників органів прокуратури є 

вкрай необхідним для нашого дослідження. Актуальність даної теми полягає у 

тому, що Україна історично намагається запозичати позитивний досвід більш 

розвинених держав і на сьогодні є учасником євроінтеграційних процесів. 

Враховуючи, що подальший розвиток трудового законодавства, а також 

законодавства про прокуратуру пов’язується із європейською інтеграцією нашої 

держави, варто вказати, що будь-яке використання законодавства Європейського 

Союзу про робочий час працівників органів прокуратури потребує наукового 

обґрунтування. 

Так, питання видів джерел права Європейського Союзу про робочий час 

працівників органів прокуратури не знайшло підтримки серед вітчизняних 

науковців, незважаючи на те, що його дослідження є корисним для аналізу 

подолання існуючих у законодавстві прогалин та недоліків законодавчого 

регулювання. Це питання нове для української науки, оскільки на сьогодні ще не 

розглядалося у такому контексті, тому серед науковців виділимо, у першу чергу, 

тих, які досліджували європейський досвід правового регулювання трудової 

діяльності в органах прокуратури, а також шляхи удосконалення законодавства 

про робочий час працівників органів прокуратури: Є.М. Блажківський, І.І. Брус, 

Н.М. Вапнярчук, А.П. Горзов, Д.М. Добровольський, Л.С. Драгомирецька,                 

І.В.  Європіна, К.О. Кизименко, А.Р. Клітинська, І.М. Козьяков, В.М. Кравчук, 

О.М. Литвак, В.І. Машненкова, Л.В. Омельчук, Т.Ф. Погорєлова, О.С. Проневич, 

Н.О. Рибалка, А.В. Скрипнюк, В.І. Хвесюк, О.В. Хрущ, М.К. Якимчук тощо. Втім  

жоден із зазначених дослідників не розглядав джерела права Європейського 
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Союзу про робочий час працівників органів прокуратури у контексті їх 

класифікації, що і обумовлює доцільність звернення до аналізу даного питання.  

Відповідно до частини 1 статті 9 Конституції України [73] чинні міжнародні 

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

частиною національного законодавства України. Так само у статті 5 Закону 

України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [78] встановлено, що 

організація та діяльність прокуратури України, статус прокурорів визначаються 

Конституцією України [73], зазначеним та іншими законами України, чинними 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України. Згідно зі статтею 8-1 Кодексу законів про працю України [24], 

якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь 

Україна, встановлені інші правила, ніж ті, що містить законодавство України про 

працю, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної 

угоди. Із цього варто зробити висновок, що робочий час працівників органів 

прокуратури у тому числі може визначатися й нормами міжнародного 

законодавства про прокуратуру. Перелік таких договорів у вищенаведених нормах 

не уточнено, втім зрозуміло, що ними можуть виступати й джерела права 

Європейського Союзу. На підставі цього можна зробити висновок, що одним із 

видів джерел права Європейського Союзу про робочий час працівників органів 

прокуратури є законодавчі акти Європейського Союзу про прокуратуру.  

Так, у Кодексі професійної етики та поведінки працівників прокуратури [84] 

встановлено, що правове регулювання відносин у сфері професійної етики та 

поведінки працівника прокуратури здійснюється й міжнародно-правовими 

документами, до яких віднесено Конвенцію про захист прав людини та 

основоположних свобод [85], рішення Європейського Суду з прав людини, 

Керівні принципи ООН щодо ролі прокурорів, прийняті на Восьмому конгресі 

ООН у 1990 році [86], Стандарти професійної відповідальності та виклади 

основних обов’язків і прав прокурорів, ухвалені Міжнародною асоціацією 

прокурорів у 1999 році [87], Європейські інструкції з питань етики та поведінки 

прокурорів (Будапештські принципи), ухвалені Конференцією генеральних 
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прокурорів країн-членів Ради  Європи у 2005 році та інші. Все вищенаведене 

свідчить про те, що європейські нормативно-правові акти – це частина 

вітчизняного законодавства про прокуратуру, а також про робочий час 

працівників органів прокуратури. Отже, одним із завдань даного дослідження є 

визначення ролі групи джерел права Європейського Союзу про прокуратуру для 

правового регулювання робочого часу працівників органів прокуратури. 

Таким чином, зробимо висновок, що першою групою джерел права 

Європейського Союзу про робочий час працівників органів прокуратури 

вважаються  міжнародні нормативно-правові акти, які врегульовують організацію 

та діяльність прокуратури. 

Разом із тим, «робочий час» є передусім інститутом трудового права. Як 

доречно зазначає К.О. Кизименко, у науці трудового права інститут робочого часу 

посідає центральне місце у зв’язку із необхідністю забезпечення працівнику 

можливості відпочити з метою відновлення його фізичних та розумових функцій 

[6, с. 417]. При цьому дослідниця акцентує увагу на тому, що важливими 

джерелами регулювання робочого часу є Конвенції Міжнародної організації 

праці, зокрема Конвенція про обмеження тривалості робочого часу на 

промислових підприємствах до 8 годин на день та 48 годин на тиждень від 

29.10.1919 № 1 [88], Конвенція про регулювання робочого часу в торгівлі та 

установах від 28.06.1930 № 30 [21], Конвенція про скорочення робочого часу до 

сорока годин на тиждень від 22.06.1935 № 47 [89]. Також важливу роль відіграють 

Рекомендації Міжнародної організації праці, а саме Рекомендація щодо рівних 

можливостей та рівного ставлення до працівників чоловіків і жінок: працівники із 

сімейними обов’язками від 23.06.1981 № 165 [90], Рекомендація про роботу на 

умовах неповного робочого часу від 24.06.1994 № 182 [91], Рекомендація щодо 

надомної праці від 20.06.1996 № 184 [92]. Серед Директив ЄС особливо 

відзначається роль Директиви 2003/88 від 04.11.2003 року про деякі аспекти 

організації робочого часу, яка встановлює тривалість робочого  тижня не більше 

48 годин [23]. Як можемо переконатись із назв перерахованих нормативно-

правових актів, фактично кожен із них має загальний характер, тобто його норми 



77 

 

можуть застосовуватись як до прокурорів, так і до будь-яких осіб, що 

перебувають у трудових відносинах.  

Дослідники правового регулювання питання робочого часу виділяють й 

інші джерела міжнародного права. П.Ю. Світайло, наприклад, відзначає 

міжнародні нормативно-правові акти у досліджуваній сфері [93, с. 542]. 

Дослідник вказує, що серед Конвенцій МОП, ратифікованих Україною,  

правовому регулюванню робочого часу присвячені: Конвенція про застосування 

щотижневого відпочинку на промислових підприємствах від 25.10.1921 № 14 [94], 

Конвенція про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-

якого роду від 21.06.1935 № 45 [95], Конвенція про скорочення робочого часу до 

сорока годин на тиждень від 22.06.1935 № 47 [89], Конвенція про обмеження 

нічної праці дітей та підлітків на непромислових роботах від 09.10.1946 № 79 [96], 

Конвенція про нічну працю підлітків у промисловості (переглянута 1948 року) від 

10.07.1948 № 90 [97], Конвенція про щотижневий відпочинок в торгівлі та 

установах від 26.06.1957 № 106 [98]. Як бачимо, більшість із перерахованих 

дослідником нормативно-правових актів не стосуються трудової діяльності 

працівників прокуратури. Наприклад, до працівників прокуратури не можуть бути 

застосовані норми Конвенції № 14, адже органи прокуратури не є промисловим 

підприємством. Так само до працівників прокуратури не застосовуються норми 

Конвенції № 79, адже прокурором не може бути неповнолітня особа, виходячи із 

встановлених вимог. 

Схожої точки зору притримується З.Я. Малишевська, яка до видів 

правового регулювання режиму робочого часу відносить, у тому числі, й 

нормативно-правові акти країн європейського континенту, а саме вже згадану 

нами раніше Директиву 2003/88 від 04.11.2003 року [23] та нормативно-правові 

акти Міжнародної організації праці [99, с. 58]. У даному контексті можна зробити 

висновок, що дослідниця виражає аналогічну точку зору із її колегами. Правове 

регулювання режиму робочого часу, на її думку, здійснюється тими ж 

нормативно-правовими актами, які вже розглядались нами раніше. Коректність 

такої концепції підтверджується також тим, що К.І. Дмитрієва, досліджуючи 
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близький за сутністю та регулюванням інститут правового регулювання часу 

відпочинку, виділила ті ж самі нормативно-правові акти [100, с. 576-577]. Разом із 

тим, дослідниця розглядає й інші міжнародні акти, зокрема акти Організації 

Об’єднаних Націй, а також різноманітне міжнародне законодавство про права 

людини. У даному контексті відзначимо, що розглядати нормативно-правові акти 

на кшталт Загальної декларації прав людини [101] недоцільно, адже у них 

встановлюються загальні трудові права людини, а питання робочого часу 

працівників фактично не розглядаються. 

Таким чином, дійдемо до висновку, що другою групою джерел права 

Європейського Союзу про робочий час працівників органів прокуратури є 

міжнародні нормативно-правові акти про працю, які врегульовують питання 

робочого часу працівників. 

У контексті дослідження досвіду правового регулювання Європейського 

Союзу прийнято звертатись до досвіду конкретних держав. Наприклад,  під час 

дослідження даної теми В.І. Машненкова зверталась до аналізу механізму 

правового регулювання робочого часу працівників органів прокуратури Франції 

[102].  

Також у своїх працях досвід правового регулювання діяльності прокуратури 

державами Європейського Союзу розглядали такі дослідники: Л.В. Омельчук – у 

контексті європейського досвіду організації органів прокуратури (Франція, 

Бельгія, Іспанія, Велика Британія тощо) [103]; О.Є. Гапон, досліджуючи близький 

до досліджуваного інститут зарубіжного досвіду правового регулювання часу 

відпочинку працівників (Португалія, Німеччина, Франція, Іспанія, Швеція) [104]; 

Н.О. Рибалка, аналізуючи зарубіжний досвід прокурорського нагляду за 

діяльністю публічної адміністрації (Франція, Німеччина) [105] тощо. У кожному 

із зазначених випадків:  

1) дослідниками аналізувались джерела права Європейського Союзу про 

діяльність органів прокуратури;  
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2) конкретні європейські держави розглядались як приклад для України у 

контексті удосконалення внутрішнього законодавства. 

На підставі вищенаведеного дійдемо до висновку, що третьою групою 

джерел права Європейського Союзу про робочий час працівників органів 

прокуратури є внутрішні законодавчі акти про прокуратуру держав-членів 

Європейського Союзу. 

Тому, підсумовуючи здійснене дослідження, виділимо наступні види 

джерел права Європейського Союзу про робочий час працівників органів 

прокуратури: 

1) міжнародні нормативно-правові акти, які врегульовують організацію та 

діяльність органів прокуратури; 

2) міжнародні нормативно-правові акти про працю, які врегульовують 

питання робочого часу працівників; 

3) внутрішні законодавчі акти про прокуратуру держав-членів 

Європейського Союзу. 

Розпочнемо із аналізу першої групи джерел права Європейського Союзу про 

робочий час працівників органів прокуратури – міжнародних нормативно-

правових актів, які врегульовують організацію та діяльність органів прокуратури. 

Аналіз вітчизняної наукової літератури та актів міжнародного законодавства 

засвідчив, що спеціальні нормативно-правові акти, присвячені робочому часу в 

органах прокуратури, наразі відсутні. Проте окремі законодавчі акти містять 

норми, які безпосередньо стосуються проміжку часу, протягом якого працівник 

органів прокуратури, який наділений державно-владними повноваженнями, 

виконує покладені на нього обов’язки, а саме здійснює свою трудову діяльність 

на користь суспільства і держави. Наприклад, керівні принципи ООН, що 

стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування, прийняті на 

Восьмому конгресі ООН 1990 року [86], містять норму, згідно з якою у 

національних законодавствах мають бути встановлені «розумні» умови служби 

осіб, котрі здійснюють судове переслідування. На нашу думку, у даному 
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контексті до розумних умов варто віднести й робочий час працівників 

прокуратури. Не є припустимими ситуації, за яких норма тривалості робочого 

часу працівників прокуратури перевищує європейські стандарти та норму 

тривалості робочого часу працівників, встановлену вітчизняним законодавством 

про працю. Таке формулювання є досить умовним, і його безпосередньо не можна 

віднести до сфери робочого часу працівників органів прокуратури. Разом із тим, 

порушення принципів робочого часу не може бути зарахованим як «розумні» 

умови служби прокурорів. Тому зробимо висновок, що дану норму можна 

поширити і на сферу робочого часу працівників органів прокуратури. 

Іншими міжнародними стандартами, які використовуються європейськими 

державами, а також Україною, є Стандарти професійної відповідальності та 

виклади основних обов’язків і прав прокурорів, ухвалені Міжнародною 

асоціацією прокурорів у 1999 році [87], та Європейські інструкції з питань етики 

та поведінки прокурорів (Будапештські принципи), ухвалені Конференцією 

генеральних прокурорів країн-членів Ради  Європи у 2005 році. Призначення 

даних нормативно-правових актів є подібним. Вони не встановлюють граничні 

межі тривалості робочого часу прокурорів, втім ними регламентовано 

загальноприйняті правила поведінки, яких мають дотримуватись такі особи у свій 

робочий час. Також звернемо увагу на те, що Стандарти професійної 

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

Міжнародною асоціацією прокурорів у 1999 році [87], також встановлюють 

вимогу щодо «розумних» умов служби, сутність яких ми вже роз’яснювали 

раніше. Таким чином, можна зробити висновок, що міжнародні стандарти, які 

встановлюють вимоги до поведінки прокурорів, також у певній мірі впливають на 

інститут робочого часу працівників органів прокуратури. 

Тож підведемо підсумок аналізу міжнародних нормативно-правових актів, 

які врегульовують організацію та діяльність органів прокуратури, як групи 

джерел права Європейського Союзу про робочий час працівників органів 

прокуратури, виділивши їх специфічні риси: 
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1) розглянуті нормативно-правові акти врегульовують у більшій мірі вимоги 

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

робочого часу; 

2) спільним для міжнародних нормативно-правових актів, які 

врегульовують організацію та діяльність органів прокуратури, є формулювання 

«розумні умови служби», яке, на нашу думку, у контексті досліджуваної теми 

полягає у тому, що робочий час працівників органів прокуратури не може 

перевищувати тривалість, встановлену міжнародними стандартами, а також 

внутрішнім законодавством про працю;  

3) з-поміж усіх виділених нами груп джерел права Європейського Союзу 

про робочий час працівників органів прокуратури зазначена у найменшій мірі 

впливає на визначення робочого часу працівників органів прокуратури. 

На міжнародному рівні найбільший вплив на регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури мають міжнародні нормативно-правові акти про 

працю, які врегульовують питання робочого часу працівників. У даній роботі 

нами встановлено, що такими нормативно-правовими актами є: 

1) Конвенції Міжнародної організації праці; 

2) Рекомендації Міжнародної організації праці; 

3) Директиви ЄС – у першу чергу Директива 2003/88 «Про деякі аспекти 

організації робочого часу» від 04.11.2003 [23]. 

Серед Конвенцій Міжнародної організації праці першочергово відзначимо 

Конвенцію про обмеження тривалості робочого часу на промислових 

підприємствах до восьми годин на день та сорока восьми годин на тиждень від 

29.10.1919 № 1 [88]. У статті 1 даного нормативно-правового акта регламентовано 

визначення поняття «промислове підприємство», і цілком логічно, що органи 

прокуратури до нього не відносяться. Втім роль Конвенції № 1 для регулювання 

робочого часу працівників органів прокуратури полягає не у безпосередньому 

встановленню його меж, а у визначенні загального максимального робочого часу, 

яким повинні керуватись роботодавці. Аналізуючи норми чинного Кодексу 
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законів про працю України [24], можна зробити висновок, що на сьогодні 

нормальна тривалість робочого часу працівників в Україні не може перевищувати 

сорока годин на тиждень. Тобто орієнтовна тривалість робочого часу працівників 

органів прокуратури не перевищує меж, встановлених Конвенцією №1. На 

підставі цього можна зробити висновок, що значення даного нормативно-

правового акта полягає у визначенні загального максимального робочого часу, 

яким повинні керуватись роботодавці і який так само має вплив і на норму 

робочого часу працівників органів прокуратури. 

Дія Конвенції про регулювання робочого часу в торгівлі та установах від 

28.06.1930 № 30 [21], на відміну від попередньо проаналізованої нами, вже 

безпосередньо поширюється на органи прокуратури. Так, у статті 1 Конвенції 

встановлено, що вона застосовується до всіх осіб, які працюють в установах і на 

адміністративній службі, де наймані особи займаються переважно конторською 

роботою. Вираз «конторська робота» на сьогодні є застарілим і являє собою 

певний синонім сучасного формулювання «офісна робота». Віднесення роботи в 

органах прокуратури до офісної вважається не зовсім правильним, проте 

очевидно, що професія прокурора не належить до робітничих і суттєва частина 

службової компетенції реалізовується безпосередньо в приміщенні органу, в 

якому працівник прокуратури проходить службу. Тому, на нашу думку, це є 

свідченням того, що робота в органах прокуратури є синонімом роботи в установі, 

а отже, до неї можна застосовувати норми, які врегульовують «конторську 

роботу». Також звернемо увагу на те, що у частині 2 статті 1 Конвенції про 

регулювання робочого часу в торгівлі та установах від 28.06.1930 № 30 [21] 

визначено, до яких осіб не може застосовуватись дія даного нормативно-

правового акта, і прокурорські працівники в даному переліку відсутні. 

Так, як і у випадку із тривалістю робочого часу на промислових 

підприємствах, згідно зі статтею 3 Конвенції про регулювання робочого часу в 

торгівлі та установах від 28.06.1930 № 30 [21] робочий час особи, до якої 

застосовується ця Конвенція, не повинен перевищувати сорока восьми годин на 

тиждень та восьми годин на день. Це дозволяє зробити наступні висновки: 1) про 
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правильність впливу Конвенції Міжнародної організації праці на регулювання 

робочого часу в усіх сфера; 2) про те, що до працівника органу прокуратури може 

бути застосовано триваліший робочий час, аніж це встановлено чинним Кодексом 

законів про працю України [24], адже відповідно до його ст. 8-1, якщо 

міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, 

встановлені інші правила, ніж ті, що містить законодавство України про працю, то 

застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди. 

Отже, на сьогодні чинним законодавством України передбачено, що 

нормальна тривалість робочого часу працівників прокуратури не може 

перевищувати сорок годин на тиждень. Втім норми Конвенції про регулювання 

робочого часу в торгівлі та установах від 28.06.1930 №30 [21] свідчать про те, що 

така тривалість за ініціативи керівника органу прокуратури може бути збільшена 

до сорока восьми годин, і при цьому це не буде вважатись порушенням 

законодавства України, а також прав працівника прокуратури. Із аналізу Правил 

внутрішнього службового розпорядку державних службовців органів прокуратури 

Чернівецької [106] та Волинської областей [107] можна побачити, що у практиці 

діяльності вітчизняних органів прокуратури така можливість не 

використовується, і тривалість робочого часу працівників органів прокуратури в 

Україні переважно становить 40 годин на тиждень. 

Конвенція про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень від 

22.06.1935 № 47 [89] у контексті досліджуваної нами теми є досить 

неоднозначною. З одного боку, її прийняття ніяк не вплинуло на чинність раніше 

проаналізованої Конвенції про регулювання робочого часу в торгівлі та установах 

від 28.06.1930 № 30 [21], тобто на законодавчому рівні встановлена можливість 

визначення робочого часу працівників на рівні, не більшому сорока восьми годин 

на тиждень. Згодом було прийнято нормативно-правовий акт, у якому 

регламентовано встановлення в усіх державах, які ратифікували дану Конвенцію, 

принципу сорокагодинного робочого тижня. У даному контексті звернемо увагу 

на те, що прийняття Конвенції № 30 пов’язане із високим рівнем безробіття та 

сприянням у такий спосіб працевлаштуванню більшої кількості осіб. Втім сфера 
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прокуратури є специфічною, і загальний рівень безробіття не впливає на неї. 

Згідно зі статтею 27 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-

VII [78] прокурором може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, стаж 

роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою. 

Зрозуміло, що на ринку праці далеко не всі особи відповідають таким критеріям. 

А отже, спеціальний характер професії прокурора свідчить про те, що скорочення 

тривалості робочого часу працівників прокуратури ніяким чином не вплине на 

стан безробіття в державі. З іншого боку, як нами встановлено в даній роботі, на 

сьогодні тривалість робочого часу працівників прокуратури переважно визначено 

саме на рівні сорока годин на тиждень. А це дає підстави зробити припущення, 

що Конвенція № 47 у кінцевому результаті все ж мала вплив на тривалість 

робочого часу працівників прокуратури. 

Також до міжнародних нормативно-правових актів про працю, які 

врегульовують питання робочого часу працівників прокуратури, нами віднесено 

Рекомендації Міжнародної організації праці. Так, у Рекомендації щодо рівних 

можливостей та рівного ставлення до працівників чоловіків і жінок: працівники із 

сімейними обов’язками від 23.06.1981 № 165 [90] встановлено, що до загальних 

заходів щодо поліпшення умов праці та якості трудового життя варто, зокрема, 

віднести поступове скорочення щоденної тривалості робочого часу. На практиці 

можемо спостерігати, що таке скорочення в цілому не відбувається, і на сьогодні 

середня тривалість робочого часу працівників органів прокуратури зберігається 

на рівні сорока годин на тиждень. Ще одна Рекомендація Міжнародної організації 

праці, яка теоретично може застосовуватись до працівників органів прокуратури,  

– це Рекомендація про роботу на умовах неповного робочого часу від 24.06.1994 

№ 182 [91]. Втім підкреслимо саме її теоретичний характер, адже по факту робота 

на умовах неповного робочого часу в органах прокуратури не практикується. В 

усякому разі, раніше наведені нами у якості прикладу Правила внутрішнього 

службового розпорядку державних службовців органів прокуратури Чернівецької 

[106] та Волинської областей [107] не містять жодних умов врегулювання такого 

режиму праці.  
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Останньою групою міжнародних нормативно-правових актів про працю, які 

врегульовують питання робочого часу працівників, що були виділені нами, є 

Директиви ЄС. Дану категорію пропонуємо проаналізувати на прикладі 

Директиви 2003/88 «Про деякі аспекти організації робочого часу» від 04.11.2003 

[23]. Питання тривалості робочого часу врегульоване у статті 6 даного 

нормативно-правового акта. Так, Директивою визначено, що тривалість 

щотижневого робочого часу була обмежена положеннями законів, підзаконних 

актів та адміністративних постанов або колективними договорами чи угодами між 

соціальними партнерами, і вона, включаючи надурочні години, не може 

перевищувати сорока восьми годин за сім днів.  Повертаючись до раніше 

зроблених нами у даній роботі висновків, відмітимо, що Директива знову ж таки 

пов’язує робочий тиждень із сорокавосьмигодинним режимом. Це є ще одним 

підтвердженням раніше зробленого нами висновку, що робочий час працівника 

органу прокуратури може бути встановленим у більшому розмірі, аніж 

загальноприйняті сорок годин. Також звернемо увагу на те, що Директива 

визначає вимогу закріплення тривалості щотижневого робочого часу у нормах 

законодавства. Як нами встановлено, загальна тривалість робочого часу 

працівників регламентована на сьогодні Кодексом законів про працю України [24] 

у розмірі не більше сорока годин на тиждень. Так само вчиняють керівники 

органів прокуратури, встановлюючи правила внутрішнього службового 

розпорядку прокурорів. 

Отже, підсумуємо аналіз міжнародних нормативно-правових актів про 

працю, які врегульовують питання робочого часу працівників, як групи джерел 

права Європейського Союзу про робочий час працівників органів прокуратури та 

виділимо їх наступні специфічні особливості: 

1) ними встановлено можливість визначення тривалості робочого часу 

працівників органів прокуратури як у розмірі сорока годин на тиждень, так і 

тривалістю сорока восьми годин на тиждень;  

2) правила міжнародного договору або міжнародної угоди є пріоритетними 

у врегулюванні питання робочого часу працівників прокуратури, а тому керівники 
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органів прокуратури при розробці правил внутрішнього розпорядку можуть 

керуватись Конвенціями МОП, а не законодавством про працю України; 

3) службова діяльність в органах прокуратури віднесена до конторської 

роботи, тому на неї поширюються правила, притаманні такому виду діяльності; 

4) питання робочого часу працівників прокуратури можуть 

характеризуватись, у тому числі, й ширшим колом особливостей, втім у даній 

сфері, зокрема, не практикується режим неповного робочого часу. 

Остання група джерел права Європейського Союзу про робочий час 

працівників органів прокуратури, виділена нами, включає внутрішні законодавчі 

акти про прокуратуру держав-членів Європейського Союзу. Як нами відзначалось 

раніше, у вітчизняній науці найбільш комплексно дослідження європейського 

досвіду правового регулювання робочого часу працівників органів прокуратури 

здійснила В.І. Машненкова на прикладі органів прокуратури Франції. По-перше, 

із праці даної дослідниці варто виділити те, що визначення робочого часу 

працівників органів прокуратури у Франції здійснюється не на підставі трудового 

законодавства Франції або закону про прокуратуру, а на підзаконному рівні, а 

саме Указом Ради міністрів Французької Республіки «Про організацію та 

скорочення робочого часу на державній службі і в судовій системі» від 25 серпня 

2000 року № 2000-815 [108]. По-друге, звернемо увагу на те, що згідно з 

французьким законодавством працівники органів прокуратури у контексті 

визначення робочого часу прирівняні до суддів та державних службовців [102, 

с. 68]. Порівнюючи у даному контексті законодавство України та Франції, 

звернемо увагу на те, що у вітчизняному законодавчі положення про робочий час 

працівників прокуратури відсутні взагалі. І, як ми уже зазначали, встановлюються 

виключно у формах підзаконних чи локальних актів. При цьому, як відзначає 

В.І. Машенкова, у французькому законодавстві питанню робочого часу 

працівників прокуратури приділяється дуже значна увага. Відповідні положення є 

чітко та розгорнуто регламентовані. У вищенаведеному положенні визначаються 

такі поняття, як норма тривалості, режим та порядок обліку робочого часу 

працівників прокуратури Франції [102, с. 69]. Робочий тиждень для французьких 
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прокурорів встановлено у розмірі тридцяти п’яти годин на тиждень. При цьому  

працівники прокуратури позбавлені можливості використовувати робочий час на 

власний розсуд у особистих цілях. Як і вітчизняний законодавець, французький 

узгоджує місцеве законодавство із положеннями Директиви 2003/88 «Про деякі 

аспекти організації робочого часу» від 04.11.2003 року [23], у тому числі й щодо 

тривалості робочого часу.  

Із аналізу норм Указу Ради міністрів Французької Республіки «Про 

організацію та скорочення робочого часу на державній службі і в судовій системі» 

від 25 серпня 2000 року № 2000-815 [108] випливає наступне:  

1) встановлено тридцятип’ятигодинний робочий тиждень, і при цьому 

понаднормові роботи не можуть перевищувати сорока восьми годин на тиждень;  

2) тривалість щоденної роботи не може перевищувати десяти годин;  

3) чітко врегульовано тривалість та часові межі нічної роботи (будь-який 

семигодинний період між двадцять другою годиною та п’ятою годиною);  

4) зазначені правила мають суворо дотримуватись;  

5) можливість за попередньої домовленості виконувати трудові функції за 

гнучким графіком [102, с. 69].  

При цьому, для порівняння, проаналізуємо положення Правил внутрішнього 

службового розпорядку прокурорів органів прокуратури Волинської області 

[107]:  

1) встановлено сорокагодинний робочий тиждень;  

2) чітко визначено початок робіт, обідню перерву та  кінець робочого дня 

щодобово;  

3) встановлено вихідні дні та тривалість робочого дня напередодні свят;  

4) взагалі не врегульовано нічну роботу, а також питання, пов’язані із 

понаднормовою роботою.  
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Звернемо увагу на те, що вітчизняне законодавство не просто не 

врегульовує взагалі на державному рівні питання робочого часу працівників 

органів прокуратури, а й навіть не передбачає спеціальний характер 

понаднормових робіт таких осіб. Тобто у нашій державі працівник органу 

прокуратури зобов’язаний відпрацьовувати виключно робочий час, встановлений 

у актах Генеральної прокуратури або локальних документах. Будь-які інші 

питання врегульовуються у загальному порядку згідно з нормами Кодексу законів 

про працю України [24]. У даному контексті вітчизняне законодавство про 

прокуратуру суттєво якісно поступається французькому, тому використання 

досвіду даної держави щодо правового регулювання робочого часу працівників 

органів прокуратури вважаємо можливим та актуальним. 

На підставі вищенаведеного зробимо висновок, що, на відміну від 

українського законодавства по прокуратуру, французьке характеризується 

наступними позитивними особливостями у контексті регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури: 

1) робочий час працівників прокуратури врегульовується не на галузевому 

чи локальному рівні, а на державному шляхом прийняття спеціального 

підзаконного нормативно-правового акта; 

2) у французькому законодавстві чітко нормативно закріплені основні 

положення робочого часу працівників органів прокуратури, які включають 

фактично усі його аспекти; 

3) правове регулювання робочого часу працівників органів прокуратури є 

чітким та зрозумілим;  

4) усі питання, пов’язані із робочим часом працівників прокуратури, 

врегульовуються у спеціальному порядку із урахуванням галузевої специфіки. 

На відміну від Франції, правове регулювання робочого часу працівників 

органів прокуратури іншої країни Європейського Союзу, Польщі, не містить 

положень, які б відрізняли його від вітчизняного. Так, у статті 99 Закону Польщі 

«Про прокуратуру»  від 28 січня 2016 року (Prawo o prokuraturze z dnia 28 stycznia 
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2016 r. Dz.U. 2016 poz. 177) [109] встановлено, що робочий час прокурора 

визначається обсягами його завдань. Із цього можна зробити наступні висновки:  

1) із однієї сторони, можна констатувати, що з приводу даної категорії 

працівників відсутні будь-які обмеження тривалості робочого часу;  

2) з іншої сторони, зрозуміло, що час праці працівників органів прокуратури 

не може суперечити проаналізованим нами раніше міжнародним стандартам, а 

також законодавству про працю Польщі. В цілому, завдяки зазначеному 

положенню, польський Закон «Про прокуратуру» [109] більш досконалий за 

вітчизняний, адже Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII 

[110] не містить жодних вказівок на визначення робочого часу працівників 

органів прокуратури. Також можна зробити висновок, що встановлення розмірів 

робочого часу працівників органів прокуратури потребує аналізу норм його 

Кодексу про працю від 26 червня 1974 року (Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

(z późniejszymi zmianami) [111]. Так, згідно зі статтею 129 даного нормативно-

правового акта робочий час працівника у Польщі не може перевищувати восьми 

годин на день і в середньому сорока годин п’ятиденного робочого тижня, а в 

статті 131 встановлено, що разом із понаднормовою працею тижневий робочий 

час не може перевищувати 48 годин. Тобто у даному контексті польське 

законодавство не відрізняється від вітчизняного, а також відповідає міжнародним 

стандартам. З іншої сторони, статтею 135 Кодексу про працю від 26 червня 1974 

року [111] визначено, що у разі, якщо це виправдано типом або організацією 

роботи, може бути застосовано систему визначення робочого часу, згідно із якою 

допускається продовження щоденного робочого часу, але не більше дванадцяти 

годин на місяць. При цьому понаднормова праця компенсується в інші робочі дні  

або ж наданням додаткових вихідних. На нашу думку, відзначене нами раніше 

формулювання «робочий час прокурора визначається обсягами його завдань» 

цілком відповідає такій системі. Отже, у разі наявності широкого кола службових 

завдань  робочий час працівника прокуратури може бути понаднормований, втім 

із подальшою компенсацією за перепрацьований час. 
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Тож підведемо підсумок щодо співвідношення українського та польського 

законодавства по прокуратуру у контексті регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури: 

1) у цілому правове регулювання робочого часу працівників органів 

прокуратури у Польщі та Україні є цілком співставним, адже в обох державах 

відсутні спеціальні нормативно-правові акти, які врегульовують дане питання; 

2) правове регулювання робочого часу працівників органів прокуратури в 

Польщі є дещо досконалішим із огляду на встановлення в законодавстві про 

прокуратуру положення про відсутність його чітких рамок, протягом яких 

працівник органів прокуратури, який наділений державно-владними 

повноваженнями, виконує покладені на нього обов’язки; 

3) польське законодавство про працю є досконалішим за вітчизняне, тому 

поряд із у цілому аналогічними розмірам робочого дня та тижня у Польщі 

передбачена можливість продовження щоденного робочого часу згідно із 

поставленими службовими задачами.  

Ще однією європейською державою, законодавство про прокуратуру якої 

доцільно розглянути у контексті аналізу джерел права Європейського Союзу про 

робочий час працівників органів прокуратури, є Литовська Республіка. Так, 

діяльність прокуратури у даній державі врегульовується Законом Литовської 

Республіки «Про прокуратуру» від 13.10.1994 № I-599 (Lietuvos Respublikos 

prokuratūros įstatymas 1994 m. spalio 13 d. Nr. I-599 ) [112] та Статутом служби в 

Прокуратурі Литовської Республіки [113]. Втім  жоден із зазначених нормативно-

правових актів не містить норм, які врегульовують робочий час працівників 

органів прокуратури. У даному контексті литовське регулювання даного питання 

є близьким до вітчизняного. Із цього можемо зробити припущення, що робочий 

час працівників органів прокуратури в Литовській Республіці встановлюється на 

загальних засадах у законодавстві про працю або ж, як і в Україні, на галузевому 

чи локальному рівні. Щодо останнього, то таких нормативно-правових актів нами 

не виявлено. У свою чергу, трудові правовідносини в даній державі регулює 
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нещодавно прийнятий Трудовий кодекс Литовської Республіки від 14 вересня 

2016 року № XII-2603 [114]. У статті 114 даного нормативно-правового акта 

визначено, що середній робочий час, включаючи надурочні, проте не включаючи 

робочий час за угодою про додаткову роботу, за кожен семиденний період, не 

може перевищувати сорока восьми годин. При цьому за одну добу такий час не 

може перевищувати дванадцяти робочих годин. У цілому ж правове регулювання 

робочого часу працівників Литовської Республіки є співставним із Україною. 

Із цього зробимо наступні висновки щодо співвідношення українського та 

литовського законодавства по прокуратуру в контексті регулювання робочого 

часу працівників органів прокуратури: 

1) як і в Україні, в Литовській Республіці регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури не здійснюється спеціальним законом про 

прокуратуру; 

2) робочий час працівників органів прокуратури у Литовській Республіці 

врегульовується законодавством про працю; 

3) законодавство про працю Литовської Республіки не характеризується 

суттєвими особливостями, які б якісно вирізнили його від українського 

законодавства про працю. 

Загалом, підводячи підсумки аналізу внутрішніх законодавчих актів про 

прокуратуру держав-членів Європейського Союзу як групи джерел права 

Європейського Союзу про робочий час працівників органів прокуратури, варто 

зазначити, що нами проаналізовано законодавство трьох європейських держав, і у 

даному контексті спостерігаються неоднозначні висновки щодо їх співвідношення 

із законодавством України: 

1) беручи до уваги досвід Франції, варто відзначити, що дана держава на 

сьогодні перебуває на якісно інакшому рівні у порівнянні із нашою державою. 

Робочий час працівників прокуратури Франції врегульовується у спеціальному 

порядку, такі правовідносини є детально регламентованими. Тому досвід даної 

держави вважаємо корисним для запозичення; 
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2) польське  законодавство є дещо досконалішим за вітчизняне, адже Закон 

Польщі «Про прокуратуру» містить визначення того, яким чином здійснюється 

облік робочого часу працівників прокуратури. Законодавство про працю даної 

держави також більш вдало роз’яснює варіативність визначення розмірів 

робочого часу у особливих випадках; 

3) законодавство Литви про прокуратуру є менш досконалим, аніж 

вітчизняне, оскільки згідно із його нормами робочий час працівників органів 

прокуратури визначається у загальному порядку. Для порівняння, законодавство 

України передбачає ряд рішень Генеральної прокуратури України, а також 

обласних прокуратур щодо встановлення правил внутрішнього розпорядку 

органів прокуратури відповідного рівня та місцерозташування. 

Підводячи підсумок роботи з даного питання, зазначимо, що на сьогодні 

існують підстави для виділення трьох рівнів джерел права Європейського Союзу 

про робочий час працівників органів прокуратури.  

На першому рівні перебуває міжнародне законодавство про регулювання 

діяльності прокуратури. Як нами встановлено у даній роботі, такі нормативно-

правові акти характеризуються загальністю своїх формулювань та відсутністю 

прямих вказівок на порядок та сутність визначення робочого часу працівників 

органів прокуратури. Натомість, вони містять розмиті вказівки на «розумні умови 

служби», які, на нашу думку, безумовно мають включати в себе і обґрунтований 

облік часу, протягом якого працівник органів прокуратури, який наділений 

державно-владними повноваженнями, виконує покладені на нього обов’язки.  

Другий рівень представлений міжнародним законодавством про працю. 

Щодо даної групи нормативно-правових актів, то слід зазначити, що саме вони 

встановлюють стандарти визначення робочого часу працівників, їх граничний 

розмір, а також особливості обліку  у різних режимах праці. Таких актів на 

сьогодні прийнято безліч, деякі із них суперечать один одному, втім вони є 

частиною законодавців держав Європейського Союзу, а також і України.  
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На третьому рівні нами визначено внутрішні акти законодавства про 

прокуратуру країн-членів ЄС. У даному контексті відзначимо відсутність 

можливості зробити однозначні висновки стосовно специфіки усієї групи джерел. 

У кожній із проаналізованих держав правове регулювання визначення робочого 

часу працівників прокуратури є кардинально різним.  

Спільними є лише положення, продубльовані із норм міжнародного 

законодавства про працю. В усіх інших аспектах Франція, Польща та Литовська 

Республіка характеризуються наявністю власного специфічного законодавства 

про робочий час працівників органів прокуратури, яким притаманні як позитивні, 

так і негативні риси. 

 

2.2 Правовий механізм імплементації європейських норм про робочий 

час працівників органів прокуратури у національне трудове право України 

 

Одна із основоположних тенденцій розвитку суспільства полягає у 

поступовому поглибленні та розширенні глобалізаційних процесів. Глобалізація 

може проявлятись у різноманітних напрямках: у інтернаціоналізації виробництва, 

зближенні торгово-економічних відносин, правовій співпраці тощо. Між особами, 

їх об’єднаннями, підприємствами, організаціями, державами та їх союзами 

перманентно встановлюються взаємозв’язки, які обумовлюють необхідність їх 

регулювання. Тому як на національному, так і на міжнародному рівнях повинні 

існувати ідентичні підходи до регламентації таких зв’язків, що дозволяє 

функціонувати  міжнародному співтовариству як єдиній системі. Зближення 

систем національного права та міжнародних стандартів може здійснюватись у 

різних формах, проте однією із найпоширеніших є імплементація.  

Імплементація європейських норм становить собою комплексний механізм, 

який проявляється в організаційно-правовій діяльності держав із метою реалізації 

ними у національних законодавствах взятих відповідно до міжнародного права 

зобов’язань. Тобто основним інструментом імплементації європейських норм є 
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національне право. Україна, взявши на себе зобов’язання щодо приведення 

законодавства про прокуратуру до міжнародних стандартів, здійснює необхідні 

внутрішньодержавні заходи щодо прийняття європейських норм про робочий час 

працівників органів прокуратури у національне трудове право України, а також 

щодо їх реалізації.  

Важливість дослідження питань, пов’язаних із імплементацією 

європейських норм, обумовлена тим, що Україна прагне стати повноцінним 

учасником євроінтеграційних процесів. Входження нашої держави до 

європейського політичного, економічного і правового простору є можливим лише 

за умови гармонізації джерел національного законодавства до європейських 

стандартів. Тобто для входження України до Європейського Союзу є важливою 

відповідність кожного правового інституту європейським стандартам. У разі, 

якщо правове регулювання робочого часу працівників органів прокуратури у 

національному трудовому праві України суперечитиме загальноприйнятим у 

європейському просторі принципам, реалізація євроінтеграційних цілей України 

буде ускладненою. Ратифікація  Україною 16 вересня 2014 року Угоди про 

асоціацію з ЄС [115] ознаменувала новий етап адаптації законодавства України до 

європейських стандартів. Саме за таких умов важливою є активізація вітчизняних 

науковців у контексті дослідження питань, пов’язаних із аналізом національного 

законодавства на відповідність європейським вимогам. Об’єктивними причинами, 

які обумовлюють актуальність аналізу питання правового механізму 

імплементації європейських норм про робочий час працівників органів 

прокуратури у національне трудове право України, є недосконалість вітчизняного 

законодавства, а також конкретні вимоги Європейського Союзу щодо 

імплементації міжнародних стандартів у вітчизняну правову систему. У свою 

чергу, суб’єктивна причина полягає у європейському виборі нашої держави, який 

передбачає формування в Україні відкритої взаємодії з міжнародним правом і 

впровадження у різноманітних сферах  в інтересах держави міжнародних 

стандартів, принципів, концепцій та ідей, а також удосконалення вітчизняного 

законодавства на основі зарубіжного досвіду, правової системи. 
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Питання імплементації європейських норм про робочий час працівників 

органів прокуратури у національне трудове право України на сьогодні не 

отримало належного розгляду у вітчизняній науці. Серед науковців виділимо 

щонайперше тих, які досліджували європейський досвід правового регулювання 

трудової діяльності в органах прокуратури, а також шляхи удосконалення 

законодавства про робочий час працівників органів прокуратури на його основі. А 

це такі знавці юриспруденції, як Є.М. Блажківський, І.І. Брус, Н.М. Вапнярчук, 

Д.М. Добровольський, Л.С. Драгомирецька, І.В.Європіна, К.О. Кизименко, 

А.Р. Клітинська, І.М. Козьяков, В.М. Кравчук, О.М. Литвак, Л.В. Омельчук, 

Т.Ф. Погорєлова, О.С. Проневич, Н.О. Рибалка, А.В. Скрипнюк, О.Ф. Толпиго, 

В.І. Хвесюк, О.В. Хрущ, М.К. Якимчук та інші. Проте жоден із зазначених 

дослідників не розглядав європейські норми про робочий час працівників органів 

прокуратури у контексті механізму їх імплементації у національне трудове право 

України. 

Саме поняття «імплементація» в науці роз’яснюється неоднозначно. У 

юридичній енциклопедії за редакцією Ю.С. Шемшученка дається наступне 

роз’яснення: «Імплементація (із лат. «Implere» – наповняти, досягати, виконувати, 

здійснювати) у міжнародному праві – це організаційно-правова діяльність держав 

з метою реалізації своїх міжнародно-правових зобов’язань. Механізм 

імплементації міжнародно-правових норм містить у собі сукупність правових і 

інституціональних засобів, що використовують суб’єкти міжнародного права на 

міжнародному і національному рівнях. Міжнародна система імплементації 

складається зі створених на підставі міжнародно-державних угод універсальних, 

регіональних і локальних міжнародних організацій, спеціалізованих установ і 

їхніх допоміжних органів. За їхньою допомогою стає можливим об’єднання 

зусиль держав і міжнародних організацій у реалізації чинних норм міжнародного 

права. Національну систему імплементації становлять органи державної влади й 

інші органи держави, уповноважені забезпечувати виконання країною 

міжнародно-правових зобов’язань. Оскільки норми міжнародного права 

породжують правовідносини між суб’єктами міжнародного права і не 
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породжують їх між суб’єктами внутрішнього права, необхідні додаткові 

внутрішньодержавні засоби для перетворення цілей, закладених у нормах 

міжнародного права, на реальні дії органів державної влади, юридичних осіб і 

громадян, які перебувають під юрисдикцією держави» [116, с. 667]. Із цієї 

дефініції можемо визначити наступні особливості імплементації:  

1) суб’єктом імплементації виступає держава;  

2) об’єктом імплементації є реалізація міжнародно-правових зобов’язань, 

взятих на себе державою;  

3) механізм імплементації міжнародно-правових норм складають правові й 

інституціональні засоби на міжнародному і національному рівнях;  

4) міжнародну систему імплементації становлять певні міжнародні 

організації, наприклад Європейський Союз;  

5) національну систему імплементації складають органи державної влади, 

до компетенції яких входить забезпечення виконання державою взятих на себе 

зобов’язань;  

6) для реалізації імплементації важливо створити на внутрішньодержавному 

рівні засоби для її реалізації органами державної влади, тобто прийняти відповідні 

норми права.  

Із цієї дефініції можемо зробити висновок, що правовий механізм 

імплементації європейських норм про робочий час працівників органів 

прокуратури у національне трудове право України формують наступні складові:  

1) інституційні – до них належать Європейський Союз як міжнародна 

організація, до якої прагне вступити Україна, та органи державної влади України, 

які встановлюють норми національного трудового права України, а також 

здійснюють імплементацію європейських норм про робочий час працівників 

органів прокуратури;  

2) нормативні – власне європейські норми про робочий час працівників 

органів прокуратури та національне трудове право України;  
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3) взаємозв’язкові – становлять собою взаємозв’язки між суб’єктами 

імплементації європейських норм про робочий час працівників органів 

прокуратури у національне трудове право України, шляхом реалізації яких вона 

власне і відбувається. 

Як засвідчує аналіз наукової літератури, зазначена дефініція найбільш часто 

вживається вітчизняними науковцями у контексті роз’яснення сутності поняття 

«імплементація». Це обумовлено й тим, що у законодавстві України дане поняття 

тлумачиться нечітко й спірно. Відповідно до пункту 1.3 наказу Державної 

податкової адміністрації «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

забезпечення приведення положень розроблюваних проектів нормативно-

правових актів з питань оподаткування акцизним збором у відповідність до 

законодавства Європейського Союзу та вимог положень угод ГАТТ-СОТ» від 

26.12.2003 № 631 [117] «імплементація – процес транспонування актів 

законодавства Європейського Союзу, включаючи створення порядку і процедур їх 

упровадження (імплементація у вузькому розумінні); цей процес також включає 

тлумачення, практику застосування, забезпечення дотримання і виконання норм 

права, відповідності європейському праву актів органів державної влади 

(імплементація в широкому розумінні)». Звернемо увагу на вживання 

законодавцем терміна «транспонування». Транспонування загалом не є 

юридичним терміном і полягає у перенесенні чого-небудь із однієї сфери в іншу 

[118, с. 1469].  

У даному випадку під транспонуванням мається на увазі перенесення 

законодавства Європейського Союзу у законодавство України. Вважаємо таке 

вираження сутності імплементації дещо спірним, адже вітчизняний законодавець 

не просто здійснює копіювання норм законодавства Європейського Союзу, а 

встановлює у ньому керівні європейські принципи й стандарти, на основі яких 

приймаються українських нормативно-правові акти. Перенесення законодавства 

Європейського Союзу не є достатнім для суттєвих змін у правовому регулюванні 

вітчизняних інститутів, адже відповідні норми мають бути адаптованими до 

сучасних реалій України. Тому це не такий простий процес, як може скластись 
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думка, виходячи із зазначеної дефініції. Щодо інших положень даного терміна, то 

звернемо увагу на те, що складові елементи правового механізму імплементації 

роз’яснюються законодавцем досить вдало. На їх підставі можна зробити 

висновок, що механізм імплементації європейських норм про робочий час 

працівників органів прокуратури у національне трудове право України – це 

створення порядку і процедур упровадження таких норм, їх тлумачення, практика 

застосування, забезпечення дотримання і виконання норм права про робочий час 

працівників органів прокуратури тощо. Беручи до уваги запропоновані нами 

раніше складові такого механізму, зазначимо, що  перераховані елементи варто 

віднести до групи взаємозв’язків.  

Менш досконало встановлено дефініцію імплементації у наказі 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про 

затвердження Методики визначення критеріїв євроінтеграційної складової 

державних цільових програм» від 16.03.2005 № 62 [119]. Зокрема у пункті 2 

згаданої Методики, серед інших, дається наступне визначення вищезазначеного 

терміна: «Імплементація – це здійснення, виконання державою міжнародних 

правових норм». Аналізуючи дану дефініцію, по-перше, звернемо увагу на те, що 

вона розкриває вузьке розуміння імплементації. Тобто імплементацію можна 

одночасно розглядати і як виключно виконання державою міжнародно-правових 

вимог, і як складну систему, яку формують інституційні, нормативні та 

взаємозв’язкові елементи. По-друге, відзначимо, що нормотворець у цьому наказі, 

роз’яснюючи сутність імплементації, вжив формулювання «здійснення, 

виконання». Під здійсненням варто розуміти запровадження, втілення в життя, 

перетворення чого-небудь у реальність [120, с. 455]. У свою чергу, виконання – це 

здійснення чого-небудь, його реалізація [121, с. 137]. Іншими словами, 

імплементація європейських норм –  це передусім їх втілення та реалізація у 

вітчизняному законодавстві. Тобто відзначимо, що таке формулювання є більш 

вдалим, аніж «транспонування». Разом із тим, ще один недолік аналізованої 

дефініції – її обмеження визначення «здійснення, виконання державою 

міжнародних правових норм», яке за своєю сутністю є помилковим. Держава не 
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просто виконує правові норми, а реалізовує взяті на себе зобов’язання у нормах 

національного законодавства. Тому вважаємо визначення, закріплене у наказі 

Мінекономіки № 62 від 16.03.2005, недосконалим. 

При цьому відзначимо, що вітчизняним законодавцем імплементація 

розглядається лише як одна із форм процесу гармонізації законодавства України 

із законодавством Європейського Союзу. Тому у нормативно-правових актах 

поряд із імплементацією вживаються й близькі до неї поняття, такі як адаптація, 

стандартизація тощо, і їх законодавче визначення у цілому характеризується тими 

ж самими проблемами. 

Здійснивши аналіз найбільш поширеного у вітчизняних працях поняття 

«імплементація», а також його нормативного тлумачення, дійдемо до висновку, 

що імплементацією європейських норм у національне право України є 

організаційно-правова діяльність держави із реалізації своїх міжнародно-правових 

зобов’язань щодо здійснення та виконання нормативно-правових актів 

законодавства Європейського Союзу, що включає створення порядку і процедур 

їх упровадження, тлумачення, практику застосування, забезпечення дотримання і 

виконання норм права тощо. 

Як нами було встановлено раніше у даній роботі, джерела права 

Європейського Союзу про робочий час працівників органів прокуратури 

характеризуються своєю специфікою: по-перше, вони представлені 

міжнародними нормативно-правовими актами, які врегульовують організацію та 

діяльність органів прокуратури; міжнародними нормативно-правовими актами 

про працю, які врегульовують питання робочого часу працівників; внутрішніми 

законодавчими актами про прокуратуру держав-членів Європейського Союзу; по-

друге, чинне трудове законодавство про робочий час працівників органів 

прокуратури відповідає європейським зразкам; по-третє, із аналізу джерел права 

Європейського Союзу про робочий час працівників органів прокуратури можна 

зробити висновок, що у майбутньому імплементація європейських норм про 

робочий час працівників органів прокуратури є можливою лише щодо внутрішніх 

законодавчих актів про прокуратуру держав-членів Європейського Союзу 
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(зокрема у даній роботі нами вказувалось на позитивний досвід Франції). Також 

звернемо увагу на те, що у вітчизняній науці наявні деякі праці, які розкривають 

близькі до досліджуваного нами питання. Наприклад, І.Б. Іваночко здійснила 

дослідження імплементації міжнародно-правових стандартів статусу суддів у 

конституційному праві України [122], а О.Ф. Толпиго та Д.М. Толпиго 

проаналізували досвід імплементації європейських стандартів у національну 

практику реформування органів прокуратури [123]. Втім жодна із зазначених 

праць не містила дефініції поняття «імплементація європейських норм» 

спеціального характеру. Тому вважаємо за потрібне сформулювати її у контексті 

європейських норм про робочий час працівників органів прокуратури. 

Дійдемо до висновку, що імплементація європейських норм про робочий 

час працівників органів прокуратури у національне трудове право України – це 

організаційно-правова діяльність держави із реалізації своїх міжнародно-правових 

зобов’язань щодо здійснення та виконання міжнародних нормативно-правових 

актів, які врегульовують організацію та діяльність органів прокуратури, 

міжнародних нормативно-правових актів про працю, питання робочого часу 

працівників та внутрішніх законодавчих актів про прокуратуру держав-членів 

Європейського Союзу, що включає створення порядку і процедур упровадження 

норм про робочий час працівників органів прокуратури, тлумачення, практику 

застосування, забезпечення дотримання і виконання норм національного 

трудового права України щодо таких категорій працівників. 

Як нами відзначалось при аналізі сутності поняття «імплементація 

європейських норм», вона являє собою складний механізм. Поняття «механізм» 

передусім має значення «машина», та, незважаючи на те, що найбільшого 

поширення набуло саме в технічній сфері, на сьогодні широко використовується у 

багатьох інших галузях. Точними науками дане явище пояснюється як пристрій, 

що передає або перетворює рух. Часто значення механізму полягає у виконанні 

ним допоміжних функцій у якомусь процесі [124, с. 665]. Втім у юридичній науці 

«механізм» роз’яснюється дещо інакше. Авторство терміна «механізм правового 

регулювання» належить С.С. Алексєєву, адже саме цей науковець вперше ввів 
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його в науковий обіг, і науковець роз’яснює дане поняття як узяту в єдності 

система правових засобів, за допомогою якої відбувається забезпечення 

результативного правового впливу на суспільні відносини [125, с. 52].  

Тобто, говорячи про правовий механізм імплементації європейських норм, 

ми передусім маємо на увазі сукупність правових засобів, за допомогою яких 

відбувається зближення національного права та правових стандартів 

Європейського Союзу. 

У вітчизняній правовій доктрині механізм імплементації норм 

міжнародного права розглядається Л.В. Зиняком у контексті норм, що регулюють 

військове співробітництво, як сукупність правових засобів, що існують в певних 

правових і організаційних формах, які використовуються суб’єктами 

міжнародного права як на міжнародному, так і внутрішньодержавному рівнях для 

забезпечення досягнення цілей міжнародно-правового регулювання у сфері 

військової співпраці [126, с. 224]. По-перше, звернемо увагу на те, що механізм 

імплементації розглядається дослідником як сукупність правових засобів. Раніше 

у даній роботі нами відзначалось, що імплементація складається із низки дій та 

процедур, а також її структуру формують органи та співтовариства, які беруть 

участь в імплементації, а також взаємини між ними. Л.В. Зиняк у даному 

контексті підкреслює, що такі засоби можуть бути правовими та організаційними. 

По-друге, із аналізу цієї дефініції можна зробити висновок, що імплементація 

обов’язково здійснюється із певною метою. Із точки зору дослідника, метою 

імплементації у контексті норм, що регулюють військове співробітництво, є 

досягнення цілей міжнародно-правового регулювання у сфері військової 

співпраці. У сфері імплементації європейських норм про робочий час працівників 

органів прокуратури такою ціллю може бути впровадження європейських 

стандартів у вітчизняне трудове законодавство, а також належне врегулювання 

робочого часу працівників органів прокуратури, яке відповідатиме специфіці 

даної професії. 

В аспекті дослідження механізму імплементації міжнародно-правових норм 

М.М. Грекова розглядає механізм як тісний взаємозв’язок правових та 
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інституційних способів, які застосовуються під час імплементації норм 

міжнародного права, та який містить у собі певну сукупність правових та 

інституційних способів, які використовуються суб’єктами міжнародного права на 

міжнародному і національному рівнях з метою реалізації норм міжнародного 

права [127, с. 73-74].  

Знову ж таки звернемо увагу на те, що дослідниця вказує на існування двох 

груп елементів механізму імплементації – правових та інституційних. Також 

підкреслимо тісні взаємозв’язки складових механізму, а також існування двох 

рівнів імплементації. У цілому дана позиція є майже ідентичною до попередньо 

проаналізованої. Це свідчить про те, що у вітчизняній науці склалось приблизно 

однакове бачення щодо сутності механізму імплементації міжнародно-правових 

норм.  

Враховуючи зазначене, цілком можливо сформулювати поняття правового 

механізму імплементації європейських норм про робочий час працівників органів 

прокуратури у національне трудове право України. Втім варто звернути увагу на 

те, що у даній роботі нами частково проаналізовано деякі вірогідні елементи 

такого механізму, зокрема організаційні – до них належать Європейський Союз, із 

однієї сторони, як міжнародна організація, до якої прагне вступити України, та 

органи державної влади України, які встановлюють норми національного 

трудового права України, а також здійснюють імплементацію європейських норм 

про робочий час працівників органів прокуратури; нормативні – власне 

європейські норми про робочий час працівників органів прокуратури, та 

національне трудове право України; взаємозв’язкові – становлять собою 

взаємозв’язки між суб’єктами імплементації європейських норм про робочий час 

працівників органів прокуратури у національне трудове право України, шляхом 

реалізації яких вона власне і відбувається. Це дещо суперечить попередньо 

проаналізованим позиціям, у яких зазначається виділення лише двох елементів, 

правових та інституційних, які за сутністю відповідають визначеним нами 

елементам. Спірним питанням є притаманність імплементації європейських норм 

про робочий час працівників органів прокуратури взаємозв’язкових елементів, 
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проте ми переконані, що вони все ж є важливою складовою такого механізму. Це 

підтверджується, зокрема, і працею Д.С. Терлецького [128, с. 134-135], й 

попередньо здійсненим нами аналізом. 

Отже, визначимо механізм імплементації європейських норм про робочий 

час працівників органів прокуратури у національне трудове право України як 

сукупність нормативних, організаційних та взаємозв’язкових правових засобів і їх 

тісний зв’язок, що існують у конкретно визначених формах та використовуються 

суб’єктами міжнародного права на міжнародному і національному рівнях з метою 

здійснення та виконання міжнародних нормативно-правових актів, які 

врегульовують організацію та діяльність органів прокуратури, міжнародних 

нормативно-правових актів про працю, які врегульовують питання робочого часу 

працівників та внутрішніх законодавчих актів про прокуратуру держав-членів 

Європейського Союзу, що включає створення порядку і процедур упровадження 

норм про робочий час працівників органів прокуратури, тлумачення, практику 

застосування, забезпечення дотримання і виконання норм національного 

трудового права України щодо таких категорій працівників. 

Для того щоб встановити, чи є визначена нами структура механізму 

імплементації європейських норм про робочий час працівників органів 

прокуратури у національне трудове право України коректною, варто звернутись 

до вітчизняної правової доктрини. Так, більшість науковців схиляється до того, 

що механізм імплементації норм міжнародного права за його внутрішнім змістом 

варто поділяти на дві складових, а також два рівні її реалізації – 

внутрішньодержавний та міжнародний. Окрім проаналізованих нами раніше 

праць Л.В. Зіняка [126, с. 224] та М.М. Грекової [127, с. 73-74], відзначимо роботи 

наступних дослідників:  

1) М.О. Раскалєй, яка, досліджуючи правове забезпечення 

імплементаційних процесів у галузі фінансового права, виділила у процесі 

імплементації норм міжнародного права на внутрішньому рівні нормативний 

механізм (сукупність нормативних засобів) та організаційно-правовий механізм 

(сукупність державно-владних інститутів), а на міжнародному – конвенційний 
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механізм (охоплює, у свою чергу, правозабезпечувальне нормотворення, 

тлумачення, міжнародний контроль і правозастосування) та організаційно-

правовий (інституційний) механізм [129, с. 235];  

2) Ю.Л. Медведєва, котрий, досліджуючи імплементацію норм 

міжнародного права в право України, також виділив два рівні імплементації – 

міжнародний (створені на підставі міждержавних угод міжнародні організації, 

наприклад, Європейський Союз) і національний (органи державної влади, 

уповноважені забезпечувати виконання державою міжнародно-правових 

зобов’язань, гарантії реалізації правових норм тощо) [130, с. 133-134]. Дані 

позиції науковців розглядаються нами у сукупності, оскільки у загальних рисах 

вони є ідентичними  і також відповідають узагальненому баченню питання 

імплементації європейських норм, яке є переважаючим серед вітчизняних 

дослідників. Таку переважаючу концепцію варто виразити наступним чином: по-

перше, вона характеризується наявністю двох рівнів – міжнародного та 

національного; по-друге, кожен із рівнів складається із елементів. При цьому на 

міжнародному та національному рівнях прийнято виділяти від одного до двох 

елементів. Ми ж у даному контексті схиляємось до того, що таких елементів все ж 

є більша кількість. 

 Ми вважаємо найбільш вдалою працю Д.С. Терлецького. Незважаючи на 

те, що вчений при дослідженні механізму конституційної імплементації 

міжнародних договорів виділяє лише один рівень, перелік складових є найбільш 

вдалим з-поміж тих, які нами були проаналізовані у процесі дослідження. З точки 

зору науковця, механізм конституційної імплементації міжнародних договорів в 

Україні містить три складові: правову, організаційну і функціональну. Наведені 

складові, не дивлячись на їх тісну взаємодію і взаємозв’язок, мають динамічне 

значення, перебуваючи у стані відносної автономності, проте постійної взаємодії. 

При цьому поряд із уже традиційним для вітчизняної науки виокремленням 

нормативно-правової і організаційної складових механізму імплементації, 

акцентується увага на функціональній складовій такого механізму. 

Функціональна складова, будучи динамічним вираженням механізму 
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конституційної імплементації, відбиває сукупність зумовлених і не зумовлених 

відповідними конституційно-правовими принципами стійких взаємозв’язків, що 

виникають при застосуванні певних заходів і засобів імплементаційного 

характеру. Раніше у даній роботі нами наводились приклади таких взаємозв’язків  

– тлумачення, практика застосування, забезпечення дотримання і виконання норм 

національного трудового права України тощо. Оскільки без системи 

організаційних інститутів було б неможливим здійснення державно-правових 

завдань, організаційна складова розглядається вченим як інституціональний 

стрижень усього механізму, а правовий елемент представлений нормами 

законодавства, яке є об’єктом імплементації [128, с. 134-135]. Незважаючи на те, 

що, на нашу думку, більш коректним все ж є виділення двох рівнів,  внутрішнього 

та міжнародного, ігнорування іншими дослідниками функціональної складової 

механізму вважаємо більш грубою помилкою, адже даний елемент відображає у 

своєму змісті усі можливі взаємозв’язки між іншими складовими механізму. 

Імплементація – це не лише сукупність актів законодавства та суб’єктів, які їх 

приймають, а передусім дії суб’єктів щодо нормативної складової. Саме тому ми 

відзначили вдалість саме цієї позиції. 

На підставі здійсненого аналізу, а також враховуючи попередній зміст 

роботи, можемо зробити висновок, що правовий механізм імплементації 

європейських норм про робочий час працівників органів прокуратури у 

національне трудове право України є наступним: 

1. Внутрішній рівень: 

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

нормативно-правові акти, які врегульовують робочий час працівників органів 

прокуратури: Конституція України [73], Закон України «Про прокуратуру» від 

14.10.2014 № 1697-VII [78], Кодекс законів про працю України [24], підзаконні 

нормативно-правові акти Генеральної прокуратури України та рішення місцевих 

прокуратур тощо; 
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2) організаційна складова – органи, які здійснюють імплементацію 

європейських норм про робочий час працівників органів прокуратури, а саме, в 

першу чергу,  Верховна Рада України та Генеральна прокуратура України; 

3) функціональна складова – широкий комплекс елементів, що включає 

тлумачення, практику застосування, забезпечення дотримання і виконання норм 

національного трудового права України, та багато інших елементів. 

2. Міжнародний рівень: 

1) правова складова – європейські норми про робочий час працівників 

органів прокуратури: міжнародні нормативно-правові акти, які врегульовують 

організацію та діяльність органів прокуратури (керівні принципи ООН, що 

стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування, прийняті на 

Восьмому конгресі ООН у 1990 році [86]; Стандарти професійної 

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

Міжнародною асоціацією прокурорів у 1999 році [87]), міжнародні нормативно-

правові акти про працю, які врегульовують питання робочого часу працівників 

(Конвенція про обмеження тривалості робочого часу на промислових 

підприємствах до восьми годин на день та сорока восьми годин на тиждень від 

29.10.1919 № 1 [88]; Конвенція про регулювання робочого часу в торгівлі та 

установах від 28.06.1930 № 30 [21]; Конвенція про скорочення робочого часу до 

сорока годин на тиждень від 22.06.1935 № 47 [89]; Рекомендація щодо рівних 

можливостей та рівного ставлення до працівників чоловіків і жінок: працівники із 

сімейними обов’язками від 23.06.1981 № 165 [90]; Рекомендація про роботу на 

умовах неповного робочого часу від 24.06.1994 № 182 [91]; Директива 2003/88 

«Про деякі аспекти організації робочого часу» від 04.11.2003 року [23] тощо), 

внутрішні законодавчі акти про прокуратуру держав-членів Європейського Союзу 

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

скорочення робочого часу на державній службі і в судовій системі» від 25 серпня 

2000 року № 2000-815 [108]; Закон Польщі «Про прокуратуру» від 28 січня 2016 

року [109]; Закон Литовської Республіки «Про прокуратуру» від 13.10.1994  № I-

599 [112] тощо); 
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2) організаційна складова – міжнародні організації, які створені на підставі 

міждержавних угод (передусім Європейський Союз, Міжнародна організація 

праці тощо). 

Розпочнемо із аналізу внутрішнього рівня правового механізму 

імплементації європейських норм про робочий час працівників органів 

прокуратури у національне трудове право України. Так, його становлять 

передусім нормативно-правові акти, зміст яких має узгоджуватись із 

європейським законодавством, – це Конституція України [73], Закон України 

«Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [78], Кодекс законів про працю 

України [24], підзаконні нормативно-правові акти Генеральної прокуратури 

України та рішення місцевих прокуратур тощо. Кожен із перерахованих актів 

законодавства у тій чи іншій мірі має вплив на регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури. Більше того, стаття 9 Основного Закону 

встановлює, що чинні міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. 

Тобто норма міжнародного права по суті залишається нормою міжнародного 

права, але: 1) її змісту надається статус норми національного права; 2) її зміст 

може бути імплементований у акти національного законодавства.  Ще одним 

нормативно-правовим актом, який безпосередньо має вплив саме на 

імплементацію європейських норм, проте безвідносно до сфери, у якій вона 

відбувається, є Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 № 

55-XII [132], згідно з якою Україна визнала пріоритет загальновизнаних норм 

міжнародного права над нормами внутрішньодержавного права. Окрім того, 

важливу роль відіграє Закон України «Про міжнародні договори України» від 

29.06.2004 № 1906-IV [133], яким врегульовано низку питань, пов’язаних як із 

імплементацією загалом, так і з імплементацією європейських норм про робочий 

час працівників органів прокуратури у національне трудове право України. Таких 

нормативно-правових актів, які можна віднести до правової складової 

внутрішнього рівня, є чимало, і їх умовно можна розподілити на дві групи: 1) ті, 
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до яких вносяться зміни у процесі імплементації; 2) ті, які врегульовують 

процедуру внесення змін у процесі імплементації. 

Організаційна складова – це, в першу чергу, органи, які здійснюють 

імплементацію європейських норм про робочий час працівників органів 

прокуратури, а саме Верховна Рада України та Генеральна прокуратура України. 

Функції обох органів у правовому механізмі імплементації європейських норм 

про робочий час працівників органів прокуратури у національне трудове право 

України є ідентичними. Вони передусім приймають нові нормативно-правові 

акти, або скасовують чи вносять зміни до існуючих. Відмінності у компетенції 

обох органів проявляються у видах нормативно-правових актів, які вони 

приймають. Наприклад, якщо у процесі імплементації європейських норм про 

робочий час працівників органів прокуратури буде необхідним внесення змін до 

Кодексу законів про працю України [24] або Закону України «Про прокуратуру» 

від 14.10.2014 № 1697-VII [78], суб’єктом механізму буде Верховна Рада України. 

У свою чергу, Генеральна прокуратура України може приймати рішення, у які 

буде імплементовано європейські норми про робочий час працівників органів 

прокуратури. Тобто організаційну складову внутрішнього рівня формують 

передусім органи, уповноважені здійснювати імплементацію європейських норм 

про робочий час працівників органів прокуратури шляхом прийняття нових або ж 

внесення змін до вже прийнятих нормативно-правових актів.  

Унікальність функціональної складової полягає у тому, що вона є 

характерною виключно для внутрішнього рівня. Її сутність заключається у тому, 

що самого прийняття адаптованого до європейських норм законодавства є 

недостатньо для завершення процедури імплементації. Такі норми мають реально 

здійснюватись, їх зміст повиннен бути зрозумілим для широкого загалу, а 

виконання охоронятись державою. Тобто функціональну складову формують 

відносини, які передбачають реальну дію, пов’язану із реалізацією європейських 

норм у вітчизняному правовому полі. 
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На підставі аналізу внутрішнього рівня механізму імплементації 

європейських норм про робочий час працівників органів прокуратури у 

національне трудове право України, виділимо його наступні особливості: 

1) на відміну від міжнародного рівня, його складають три групи елементів: 

правовий, організаційний та функціональний; 

2) кожна із груп елементів має фактично невичерпний характер: так, 

правова група елементів у цілому  вичерпна, адже кількість актів законодавства є 

чітко встановленою, втім визначення точного числа тих, які відносяться до 

механізму імплементації європейських норм про робочий час працівників органів 

прокуратури у національне трудове право України, є проблематичним;  

3) на даному рівні імплементована норма реально стає частиною 

національного законодавства, причому адаптована до вітчизняних умов. 

На міжнародному рівні варто виділити дві групи елементів – правову та 

організаційну. Щодо правової, то її становлять європейські норми про робочий 

час працівників органів прокуратури. Ними можуть бути міжнародні нормативно-

правові акти, які врегульовують організацію та діяльність органів прокуратури, 

керівні принципи ООН, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове 

переслідування, прийняті на Восьмому конгресі ООН у 1990 році [86]; Стандарти 

професійної відповідальності та виклади основних обов’язків і прав прокурорів, 

ухвалені Міжнародною асоціацією прокурорів у 1999 році [87], різноманітні 

Конвенції Міжнародної організації праці, та її рекомендації, внутрішні 

законодавчі акти про прокуратуру держав-членів Європейського Союзу тощо. 

Специфіка кожного із перерахованих нормативно-правових актів чи їх груп 

полягає у тому, що вітчизняне законодавство про трудову діяльність працівників 

прокуратури на сьогодні узгоджене із їхніми нормами. Тобто потреба у негайній 

імплементації європейських норм про робочий час працівників органів 

прокуратури у національне трудове право України на сьогодні не є актуальною, 

адже у тому вигляді, у якому сьогодні функціонує даний інститут в європейських 

державах, він врегульовується і в Україні. Разом із тим, варто зазначити, що 
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кожне прийняття змін до них обумовлює необхідність здійснення їх імплементації 

у національне трудове право України. 

Також, на нашу думку, до правової основи міжнародного рівня варто 

віднести зобов’язання України, взяті для перетворення прокуратури на орган, 

який відповідатиме принципам Ради Європи, шляхом зміни її ролі та функцій. Ці 

прагнення, зокрема, відображені в положеннях висновку та рекомендацій 

Парламентської Асамблеї Ради Європи № 190 (1995) від 26.09.1995 [134] щодо 

вступу до неї України, а також у низці інших резолюцій та рекомендацій даної 

організації. Впродовж фактично двадцяти років Парламентська Асамблея Ради 

Європи звертала увагу на зобов’язання України щодо трансформації ролі та 

функцій прокуратури. Такі документи містили вимогу до органів влади України 

імплементувати реформу прокуратури відповідно до принципів та стандартів 

Ради Європи. Відзначимо, що чинний Закон України «Про прокуратуру» від 

14.10.2014 № 1697-VII [78] фактично виконав усі вимоги, які роками ставились до 

даного нормативно-правового акта. Отже, зробимо висновок, що правову 

складову міжнародного рівня механізму імплементації європейських норм про 

робочий час працівників органів прокуратури у національне трудове право 

України складають, у першу чергу, нормативно-правові акти, норми яких мають 

бути імплементовані у вітчизняне законодавство. По-друге, до таких нормативно-

правових актів варто віднести такі, які встановлюють відповідні зобов’язання 

України щодо імплементації європейських норм про робочий час працівників 

органів прокуратури. 

Організаційна складова сформована із міжнародних організацій, які 

створені на підставі міждержавних угод (передусім Європейський Союз, 

Міжнародна організація праці, Парламентська Асамблея Ради Європи, 

законодавчі органи держав-членів Європейського Союзу тощо), які фактично 

приймають нормативно-правові акти, котрі мають бути імплементовані у 

вітчизняне трудове право. Також особливим видом таких органів є, зокрема, 

Парламентська Асамблея Ради Європи, яка приймає підзаконні нормативно-
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правові акти, що містять заклики до України щодо здійснення імплементації 

європейських норм про робочий час працівників органів прокуратури. 

Функціональна складова не є характерною для міжнародного рівня із огляду 

на те, що для імплементації європейських норм про робочий час працівників 

органів прокуратури важливим є передусім сам факт прийняття таких правил 

поведінки і їх поширення на територію усього Європейського Союзу. 

На підставі аналізу міжнародного рівня механізму імплементації 

європейських норм про робочий час працівників органів прокуратури у 

національне трудове право України виділимо його специфіку: 

1) складається лише із двох груп елементів – нормативної та організаційної; 

2) правова група представлена надзвичайно широким колом елементів, які 

мають різне призначення для імплементації європейських норм; 

3) функціональна складова не є характерною для міжнародного рівня. 

Підводячи підсумок, відзначимо, що питання правового механізму 

імплементації європейських норм про робочий час працівників органів 

прокуратури у національне трудове право України характеризується низьким 

рівнем наукової уваги і у контексті термінології, і в частині встановлення 

процедурних моментів.  

Разом із тим, у процесі здійснення дослідження ми дійшли до висновку, що 

даний інститут є в певній мірі унікальним із огляду на кількість елементів, які 

формують відповідний механізм, а також на їх специфіку.  

У першу чергу, специфічним є законодавство, яке може бути 

імплементованим у національне трудове право України, органи, які беруть участь 

в імплементації, а також перелік супутніх дій, які вчиняються для повного 

завершення процедури імплементації. Втім аналіз чинного законодавства України 

та європейських норм свідчить про те, що найближчим часом імплементація у 

даній сфері є малоймовірною, адже у загальних рисах вітчизняний законодавець 

врахував усі європейські та міжнародні стандарти.   
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Висновки до розділу 2 

 

1. До видів джерел права Європейського Союзу про робочий час 

працівників органів прокуратури відносяться: 1) міжнародні нормативно-правові 

акти, які врегульовують організацію та діяльність органів прокуратури; 

2) міжнародні нормативно-правові акти про працю, які врегульовують питання 

робочого часу працівників; 3) внутрішні законодавчі акти про прокуратуру 

держав-членів Європейського Союзу. 

2. Аргументовано, що, на відміну від українського законодавства по 

прокуратуру, французьке характеризується наступними позитивними 

особливостями у контексті регулювання робочого часу працівників органів 

прокуратури: 

1) робочий час працівників прокуратури врегульовується не на галузевому 

чи локальному рівні, а на державному шляхом прийняття спеціального 

підзаконного нормативно-правового акта; 

2) у французькому законодавстві чітко нормативно закріплені основні 

положення робочого часу працівників органів прокуратури, які включають 

фактично усі його аспекти; 

3) правове регулювання робочого часу працівників органів прокуратури є 

чітким та зрозумілим;  

4) усі питання, пов’язані із робочим часом працівників прокуратури, 

врегульовуються у спеціальному порядку із урахуванням галузевої специфіки. 

3. Співвідношення українського та польського законодавства про 

прокуратуру у контексті регулювання робочого часу працівників органів 

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

прокуратури у Польщі та Україні є цілком співставним, адже в обох державах 

відсутні спеціальні нормативно-правові акти, які врегульовують дане питання; 

2) правове регулювання робочого часу працівників органів прокуратури в 

Польщі є дещо прогресивнішим із огляду на встановлення в законодавстві про 

прокуратуру положення про відсутність чітких його рамок, протягом яких 

працівник органів прокуратури, який наділений державно-владними 

повноваженнями, виконує покладені на нього обов’язки; 

3) польське законодавство про працю є дещо досконалішим за вітчизняне, 

тому що поряд із аналогічною тривалістю робочого дня та тижня у Польщі 

передбачена можливість продовження щоденного робочого часу, якщо це 

необхідно для виконання поставлених службових задач. 

4. Специфічними особливостями міжнародних нормативно-правових актів 

про працю, які врегульовують питання робочого часу працівників як групи 

джерел права Європейського Союзу про робочий час працівників органів 

прокуратури, є такі:  

1) ними встановлено можливість визначення тривалості робочого часу 

працівників органів прокуратури як тривалістю сорок годин на тиждень, так і 

тривалістю сорок вісім годин на тиждень; 

2)  правила міжнародного договору або міжнародної угоди є пріоритетними 

у врегулюванні питання робочого часу працівників прокуратури, а тому керівники 

органів прокуратури при розробці правил внутрішнього розпорядку можуть 

керуватись конвенціями МОП, а не законодавством про працю України; 

3) службова діяльність в органах прокуратури переважно віднесена до 

офісної роботи, тому на неї поширюються правила, притаманні такому виду 

діяльності;  

4) питання робочого часу працівників прокуратури можуть 

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

у даній сфері не практикується режим неповного робочого часу. 
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5. Особливостями внутрішнього рівня механізму імплементації 

європейських норм про робочий час працівників органів прокуратури у 

національне трудове право України є наступні:  

1) на відміну від міжнародного рівня, його складають три групи елементів: 

правовий, організаційний та функціональний;  

2) кожна із груп елементів має фактично невичерпний характер;  

3) на даному рівні імплементована норма реально стає частиною 

національного законодавства, причому адаптованою до вітчизняних умов. 

5. Специфіка міжнародного рівня механізму імплементації європейських 

норм про робочий час працівників органів прокуратури у національне трудове 

право України полягає в наступному:  

1) складається лише із двох груп елементів – нормативної та організаційної;  

2) правова група представлена надзвичайно широким колом елементів, які 

мають різне призначення для імплементації європейських норм;  

3) функціональна складова не є характерною для міжнародного рівня. 

6. Правовий механізм імплементації європейських норм про робочий час 

працівників органів прокуратури у національне трудове право України є 

наступним: 

1) внутрішній рівень: 

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

нормативно-правові акти, які врегульовують робочий час працівників органів 

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

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

нормативно-правові акти Генеральної прокуратури України та рішення місцевих 

прокуратур тощо; 

б) організаційна складова – органи, що здійснюють імплементацію 

європейських норм про робочий час працівників органів прокуратури, найбільш 

значними з яких є Верховна Рада України та Генеральна прокуратура України; 
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в) функціональна складова – широкий комплекс елементів, що включає 

тлумачення, практику застосування, забезпечення дотримання і виконання норм 

національного трудового права України тощо; 

2) міжнародний рівень: 

а) правова складова – європейські норми про робочий час працівників 

органів прокуратури: міжнародні нормативно-правові акти, які врегульовують 

організацію та діяльність органів прокуратури (керівні принципи ООН, що 

стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування, прийняті на 

Восьмому конгресі ООН у 1990 році, Стандарти професійної відповідальності та 

виклади основних обов’язків і прав прокурорів, ухвалені Міжнародною 

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

працю, які врегульовують питання робочого часу працівників (Конвенція про 

обмеження тривалості робочого часу на промислових підприємствах до восьми 

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

про регулювання робочого часу в торгівлі та установах від 28.06.1930 № 30, 

Конвенція про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень від 

22.06.1935 № 47, Рекомендація щодо рівних можливостей та рівного ставлення до 

працівників чоловіків і жінок: працівники із сімейними обов’язками від 

23.06.1981 № 165, Рекомендація про роботу на умовах неповного робочого часу 

від 24.06.1994 № 182, Директива 2003/88 ЄС «Про деякі аспекти організації 

робочого часу» від 04.11.2003 року тощо); внутрішні законодавчі акти про 

прокуратуру держав-членів Європейського Союзу (наприклад, Указ Ради 

міністрів Французької Республіки «Про організацію та скорочення робочого часу 

на державній службі і в судовій системі» від 25 серпня 2000 року № 2000-815, 

Закон Польщі «Про прокуратуру» від 28 січня 2016 року, Закон Литовської 

Республіки «Про прокуратуру» від 13.10.1994 № I-599 тощо); 

б) організаційна складова закріплення у розділі  «Соціальне та матеріально-

побутове забезпечення прокурора та інших працівників органів прокуратури»    

міжнародні організації, які створені на підставі міждержавних угод 

(Європейський Союз, Міжнародна організація праці та ін.). 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 

ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ 

 

3.1 Проблеми правового регулювання робочого часу працівників 

прокуратури та шляхи їх вирішення 

 

Вирішення проблемних питань правового регулювання робочого часу 

працівників прокуратури має важливе значення, адже сприятиме впорядкуванню 

нормативно-правових актів, які спрямовані на регулювання, закріплення та 

встановлення трудових правовідносин пов’язаних із робочим часом 

прокурорських працівників. 

Актуальність теми дослідження полягає у необхідності вивчення сутності 

робочого часу працівників прокуратури, встановлення нормативно-правових 

актів, на основі яких здійснюється правове регулювання робочого часу 

працівників прокуратури, а також визначення проблемних питань правового 

регулювання робочого часу працівників прокуратури та пошуку шляхів 

удосконалення правового регулювання робочого часу працівників прокуратури. 

До того ж законодавство у сфері робочого часу працівників прокуратури потребує 

вдосконалення, зокрема шляхом систематизації головних засад трудового 

законодавства в сфері діяльності органів прокуратури та врегулювання робочого 

часу прокурорських працівників для підвищення трудового, правового та 

соціального забезпечення цієї особливої категорії працюючих у системі 

правоохоронних органів України.  

Крім того, головним функціональним завдання працівників прокуратури є 

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

суспільства. 

На сьогодні законодавство, яке регулює особливості робочого часу 

працівників прокуратури, виглядає застарілим та таким, що не відповідає вимогам 
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сучасності, а тому потребує комплексного дослідження та пошуку шляхів 

удосконалення.  

 Окремі аспекти робочого часу працівників прокуратури, особливості його 

правового регулювання досліджувалися вченими-науковцями, серед яких: 

Ю.І. Артюх [135], А.В. Биков [136], І.С. Біліченко [137], І.В. Грошева-Шарапова 

[138], Г.С. Іванова [139], М.І. Іншин [140], К.О. Кизименко [141], О.В. Кобець 

[142], А.О. Мельниченко [143], І.В. Озерський [144], Т.Ф. Погорєлова [145], 

В.І. Хвесюк [146], Н.Л. Шевченко [147] та інші. 

Правовою основою регулювання робочого часу працівників органів 

прокуратури є Конституція України [73], Кодекс Законів про працю [24], Закон 

України «Про прокуратуру» [78], Регламент Генеральної прокуратури України, 

затверджений наказом Генерального прокурора України від 12 квітня 2012 року 

№ 35 [79], Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

Генеральної прокуратури України, затвердженні Конференцією працівників 

Генеральної прокуратури України від 30 червня 2011 року [80], Правила 

внутрішнього трудового розпорядку працівників прокуратури [72], які 

затверджують у кожній прокуратурі на підставі інших законів та підзаконних 

нормативно-правових актів. 

Вивчати проблемні питання правового регулювання часу роботи 

працівників прокуратури необхідно поступово, визначаючи кожний аспект, а 

потім узагальнити та встановити шляхи вдосконалення проблемних питань у цій 

сфері правовідносин. Слід зазначити, що проблемні питання правового 

регулювання часу роботи працівників прокуратури досліджувалися 

фрагментарно, та чітко визначені не були. Тому спробуємо проаналізувати 

науково-теоретичну думку та українське законодавство для визначення кола 

проблемних питань правового регулювання часу роботи працівників прокуратури.  

 Першим проблемним питанням правового регулювання часу роботи 

працівників прокуратури є застарілість норм чинного трудового законодавства та 

законодавства у сфері діяльності прокуратури, що регулює особливості робочого 

часу працівників прокуратури. Мається на увазі, що чинний Кодекс законів про 
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працю [24] містить норми, які не відповідають європейським стандартам та 

вимогам на ринку праці. Тобто на сьогодні для створення ефективної системи 

робочого часу та робочого часу працівників прокуратури є актуальним прийняття 

нового Трудового кодексу [25], що містить норму з приводу робочого часу на 

зразок європейських конвенцій.  

 Для усунення розбіжностей у правовому регулюванні часу роботи 

працівників прокуратури необхідно, щоб норми Кодексу законів про працю 

відповідали сучасним вимогам, які висуваються до таких кодифікованих 

нормативно-правових актів, крім того, положення даного акта повинні сприяти 

реалізації трудового потенціалу роботодавця та працівника впродовж робочого 

часу, а також гарантувати дотримання основних прав та свобод при виконанні 

службових обов’язків.  

 Слід зазначити, що у разі прийняття нового Трудового кодексу [25], його 

норми для регламентування робочого часу працівників прокуратури матимуть 

загальноправовий характер та відсилатимуть до інших нормативно-правових 

актів. Тому актуальним є внесення змін до чинного Закону України «Про 

прокуратуру» [78] щодо робочого часу прокурорських працівників, зокрема 

шляхом встановлення у розділі соціального та матеріально-побутового 

забезпечення прокурорів та інших працівників органів прокуратури  закріплення у 

розділі  «Соціальне та матеріально-побутове забезпечення прокурора та інших 

працівників органів прокуратури»   статті «Робочий час працівників 

прокуратури», в якій визначити, що таке робочий час, період робочого часу для 

працівників прокуратури, поняття ненормованого робочого часу, гарантії при 

реалізації робочого часу працівниками прокуратури тощо. 

 Тобто гармонізація законодавства у сфері робочого часу працівників 

прокуратури дасть змогу забезпечити належний рівень правового регулювання 

норми тривалості робочого часу працівників прокуратури, а також закріпити 

основні положення, пов’язані із здійсненням такого правового регулювання, що 

дасть змогу забезпечити ефективну діяльність органів прокуратури.  
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 Напрямами вирішення такої проблеми правового регулювання робочого 

часу працівників прокуратури є: 1) прийняття нового Трудового кодексу України, 

який би регламентував поняття робочого часу, а також особливості встановлення 

робочого часу окремих категорій працівників, зокрема прокуратури; 2) внесення 

змін до чинного Закону України «Про прокуратуру» щодо регламентування 

робочого часу прокурорських працівників, зокрема шляхом встановлення у 

розділі соціального та матеріально-побутового забезпечення прокурорів та інших 

працівників органів прокуратури закріплення у розділі  «Соціальне та 

матеріально-побутове забезпечення прокурора та інших працівників органів 

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

сутність поняття «робочий час». 

 Другим проблемним питанням правового регулювання часу роботи 

працівників прокуратури є відсутність чіткого законодавчого визначення поняття 

робочого часу у законодавстві України, що створює проблеми у визначенні цього 

поняття у інших законодавчих актах, а також визначення робочого часу 

працівників прокуратури на рівні спеціального законодавства, яке відповідає 

загальноприйнятим нормативно-правовим актам.  

 Відповідно до Кодексу законів про працю [24] встановлюється лише 

норма тривалості робочого часу, в той же час визначення, який період є робочим 

часом, відсутнє в українському законодавстві. 

 На рівні міжнародно-правових документів поняття робочого часу 

розкривається. Так, Конвенція МОП про тривалість робочого часу та періоди 

відпочинку на дорожньому транспорті [76] закріплює, що робочий час є періодом, 

на який поширюється тривалість додаткової роботи, яка стосується транспортного 

засобу, вантажу або пасажирів, водіння, та всі інші роботи, пов’язані із 

транспортним засобом, крім того, часи очікування транспортного засобу та 

присутності на робочому місці. Тобто проміжок, протягом якого працівник не 

може вільно та на власний розсуд розпоряджатися своїм часом, який визначається 

в кожній країні органами державної влади та у відповідності з національним 

законодавством.  
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 Для окремих категорій працівників, у яких існує специфіка їхньої 

діяльності, робочий час визначається на підставі окремих міжнародно-правових 

документів. 

В українському законодавстві проект Трудового кодексу [25] регламентує, 

що робочим часом є період, протягом якого працівник відповідно до умов 

трудового договору та правил внутрішнього трудового розпорядку зобов’язаний 

виконувати свої трудові обов’язки. Трудове законодавство може включати також 

інші періоди робочого часу. Обсяг робочого часу складає безпосередній період 

виконання трудових обов’язків, період отримання трудових задач, робота із 

технічно-правовою документацією, на підставі якої здійснюється робота 

(підготовчо-завершальний період), часи перерв для задоволення власних потреб, 

внутрішньозмінного відпочинку тощо. Трудове законодавство встановлює 

особливості належності підготовчо-завершального періоду щодо певних видів 

робіт. До складу робочого часу повністю або частково можуть бути включені 

певні періоди, які визначаються трудовим або колективним договором, у ці 

періоди працівник перебуває у режимі готовності до реалізації трудових 

обов’язків та поза межами місця виконання трудових обов’язків.  

Тобто слід зазначити, що прийняття нового Трудового кодексу забезпечить 

чітку спрямованість у вирішенні проблеми правового регулювання робочого часу, 

встановить необхідний порядок робочого часу працівників прокуратури, коло 

службових обов’язків, які мають виконувати працівники прокуратури, та 

сприятиме забезпеченню основних соціальних гарантій для працівників 

прокуратури. Крім того, нормативно-правове закріплення поняття робочого часу 

впорядкує трудові правовідносини між працівниками та роботодавцями органів 

прокуратури для уникнення неоднозначних ситуацій при виконанні службово-

трудових обов’язків. 

Якщо говорити про визначення робочого часу працівників прокуратури на 

рівні спеціального законодавства, то слід зазначити, що воно відповідає 

загальноприйнятим нормативно-правовим актам. Мається на увазі важливість 

визначення робочого часу працівників прокуратури в Законі України «Про 
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прокуратуру» [78]. Логічним було б закріплення норми, що визначила б поняття 

робочого часу працівників прокуратури, а також загальні положення щодо 

робочого часу працівників прокуратури. Така норма може мати відсильний 

характер, тобто посилати до інших законів та підзаконних нормативно-правових 

актів, на які поширюється відповідне коло правовідносин у сфері правового 

регулювання робочого часу працівників прокуратури. Крім того, важливе 

значення для вирішення цього проблемного питання мають наукові розробки,  

дослідження юридичної науки у сфері діяльності працівників органів прокуратури 

та накопичення зарубіжного досвіду правового регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури.  

Напрямами вирішення другого проблемного питання правового 

регулювання часу роботи працівників прокуратури є: 

 вивчення наукових розробок вчених щодо прийняття нового Трудового 

кодексу України та особливостей правової регламентації робочого часу на зразок 

європейських стандартів; 

 внесення змін до чинного Кодексу законів про працю, в якому визначити 

поняття, види, особливості робочого часу; 

 закріплення на рівні діяльності органів прокуратури особливості 

правового регулювання робочого часу працівників прокуратури в системі органів 

прокуратури України. 

Третім проблемним питанням правового регулювання робочого часу 

працівників прокуратури є неналежне підґрунтя правового регулювання часу 

роботи працівників прокуратури. Вбачається, що причина такого правового явища   

– відсутність ієрархічної впорядкованості нормативно-правових актів, які 

пов’язані із правовим регулюванням робочого часу працівників прокуратури. 

Тобто загальновизнано, що всі закони та підзаконні нормативно-правові акти 

базуються на Конституції України [73] та мають бути прийнятті  відповідно до 

неї. У той же час, конституційні норми встановлюють, що порядок та організація 

діяльності органів прокуратури України визначаються у встановленій законом 

відповідності. Таким чином, зазначена норма регламентує, що організаційно-
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правовий механізм діяльності органів прокуратури закріплюється окремим 

спеціальним законодавством. На сьогодні це Закон України «Про прокуратуру» 

[78]. Аналізуючи цей закон, звернемо увагу на відсутність у ньому чіткого 

нормативного регулювання робочого часу працівників прокуратури, що являє 

собою правову колізію, адже автоматично застосовується трудове законодавство, 

що регулює окремі аспекти робочого часу для українських працівників. 

Вбачається, що з урахуванням правового статусу органів прокуратури та їх 

працівників правове підґрунтя регламентації їх робочого часу має будуватися за 

принципом ієрархічності норм. Так, Закон України «Про прокуратуру» неодмінно 

має закріплювати положення про робочий час,  особливості його впорядкування 

та встановлення для працівників прокуратури, і, в свою чергу, відсилати до 

спеціального законодавчого акта, наприклад Положення про організацію та 

встановлення робочого часу працівників органів прокуратури. Положення може 

містити норми щодо визначення робочого часу працівників прокуратури, його 

видів, порядку обліку робочого часу працівників прокуратури, особливостей  

встановлення робочого часу у святкові, вихідні дні тощо. Як результат, ієрархічно 

ці нормативно-правові акти будуть взаємопов’язані між собою та створюватимуть 

надійне підґрунтя для правового врегулювання питання робочого часу 

прокурорських працівників. 

Напрямами вирішення третього проблемного питання правового 

регулювання часу роботи працівників прокуратури є: 

 впорядкування нормативно-правових актів у сфері регламентування 

робочого часу працівників органів прокуратури. Впорядкування здійснити за 

допомогою комплексу проведених заходів, спрямованих на покращення та 

вдосконалення норм права, що регулюють час роботи прокурорських працівників. 

Правове регулювання часу роботи прокурорських працівників має здійснюватися 

у такій послідовності: Конституція України, Закон України «Про прокуратуру», 

інші нормативно-правові акти, наприклад прийняте Положення про організацію 

та встановлення робочого часу працівників органів прокуратури. Зосереджуємо 

увагу, що саме на рівні закону має бути проведено систематизацію нормативно-
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правових актів, що регулюють час роботи працівників прокуратури, а не на 

локальному рівні (правила, регламенти тощо); 

 прийняття Положення про організацію та встановлення робочого часу 

працівників органів прокуратури, в якому визначити загальні положення щодо 

робочого часу працівників прокуратури, види робочого часу працівників органів 

прокуратури. 

 Четвертим проблемним питанням правового регулювання робочого часу 

працівників прокуратури є наявність у чинному законодавстві у сфері 

регламентації робочого часу працівників прокуратури дублюючих норм права. 

Так, відразу привертає увагу регламентування робочого часу працівників органів 

прокуратури, а саме Правила внутрішнього трудового розпорядку [72] та Правила 

внутрішнього трудового розпорядку працівників Генеральної прокуратури 

України [80]. Досить багато закріплених норм несуть у собі однакову суть. 

Наприклад, дублюючий характер носить закріплене в Правилах внутрішнього 

трудового розпорядку положення щодо необхідності контролювати присутність 

працівників на робочих місцях.  

Отже, Правила внутрішнього трудового розпорядку органів прокуратури 

передбачають покладення на керівників структурних підрозділів прокуратури 

обов’язку по здійсненню контрольних функцій за присутністю працівників 

прокуратури на робочих місцях упродовж робочого часу. Щомісячно у 

прокуратурі може вестися облік робочого часу працівників прокуратури. 

Обов’язок вести такий облік покладено на кадровий відділ, у якому працює 

відповідальна особа, що отримує інформацію від керівників структурних 

підрозділів прокуратури та на підставі такої інформації веде облік робочого часу 

працівників шляхом складання табелів [72]. Аналізуючи Правила внутрішнього 

трудового розпорядку для працівників Генеральної прокуратури України, 

затверджені Конференцією працівників Генеральної прокуратури України від 30 

червня 2011 року, увагу привертає дублююче визначення зазначеного положення, 

а саме на керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України 

покладається обов’язок здійснювати контроль за присутністю працівників 
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прокуратури на відведених робочих місцях протягом робочого дня. Відповідальна 

особа структурного підрозділу Генеральної прокуратури України шляхом 

складання табелів обліку робочого часу веде облік робочого часу. Кожного місяця 

табель обліку робочого часу за підписом начальника структурного підрозділу та 

відповідальної особи передається до бухгалтерії. У випадках, знаходження 

працівників структурних підрозділів прокуратури із вирішення службових питань 

у період робочого часу поза межами приміщення Генеральної прокуратури 

України до відома керівника конкретного підрозділу має бути надана повна 

інформація про місце перебування працівника [80] тощо. По суті Правила 

внутрішнього трудового розпорядку носять дублюючий характер, що створює 

складності при їх застосуванні. Як пропонувалося, зазначені норми слід 

узагальнити у єдиному нормативно-правовому акті, що дасть змогу якісно 

врегулювати питання робочого часу працівників прокуратури. 

Напрямами вирішення четвертого проблемного питання правового 

регулювання часу роботи працівників прокуратури є: 

 прийняття єдиного системного нормативно-правового акта, який 

врегулював би особливості робочого часу працівників органів прокуратури. 

Мається на увазі, що для усунення розбіжностей у правовому регулюванні часу 

роботи прокурорських працівників між правилами внутрішнього трудового 

розпорядку органів прокуратури різних рівнів доцільним є розробка та 

затвердження Положення про особливості робочого часу працівників органів 

прокуратури. Положення повинно відповідати конституційним засадам та 

головному законодавству у сфері діяльності органів прокуратури. Положення 

визначатиме загальні засади, робочий час працівників прокуратури, його 

особливості та порядок, прикінцеві положення. Таким чином, вдасться уникнути 

повторювальних норм при регулюванні часу роботи працівників прокуратури; 

 прийняття вказаного нормативно-правовий акта щодо правового 

регулювання робочого часу працівників прокуратури не на локальному, а на 

законодавчому рівні. 
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 П’ятим проблемним питанням правового регулювання часу, протягом 

якого працівники прокуратури виконують службові обов’язки, є відсутність 

регламентування поняття «ненормований робочий час», що тягне за собою 

ускладненість встановлення норми тривалості робочого часу для працівників 

прокуратури. Правове регулювання поняття ненормованого робочого 

визначається відповідно до Рекомендацій, затверджених наказом Мінпраці та 

соціальної політики України від 10.10.1997 № 7 [148, с. 38], які регулюють 

порядок надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової 

відпустки за особливий характер праці. Зазначений нормативно-правовий акт 

визначає, що розуміння ненормованого робочого дня слід розкривати як 

специфічний різновид робочого часу, який поширюється на окремі категорії 

працівників у разі неможливості визначити норму тривалості робочого часу 

працівників. Це положення має особливе значення, адже у разі ненормованого 

робочого дня працівники мають право на отримання ряду соціальних гарантій, 

зокрема їм надаються додаткові відпустки згідно із законодавством про відпустки 

[149; 150] тощо. 

Аналізуючи зазначені норми, зазначимо, що привертає увагу служба в 

органах прокуратури, адже на законодавчому рівні відсутнє визначення 

ненормованого робочого часу для працівників органів прокуратури. Звичайно, 

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників прокуратури [72] 

частково визначають тривалість робочого часу, але із практичного досвіду 

очевидно, що ця категорія працівників має ненормований графік роботи. Перш за 

все, така ситуація обумовлюється підвищеним значенням до виконання 

службових обов’язків, які спрямовані на захист державних та суспільних 

інтересів.  

Законодавче визначення поняття «ненормований робочий час для 

працівників прокуратури» дасть змогу гарантувати їм належний соціально-

правовий захист з боку державної влади.  Крім того, встановлення ненормованого 

робочого часу має чітко закріплюватися у трудовому договорі при прийнятті на 
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роботу, що створить правову підставу для захисту прав та інтересів працівників 

прокуратури. 

Таким чином, значущим є прийняття спеціальної норми стосовно 

визначення робочого часу працівників органів прокуратури, а саме при внесенні 

змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо визначення часу роботи 

прокурорських працівників необхідно врегулювати порядок визначення та 

особливості ненормованого робочого часу працівників органів прокуратури як 

специфічної категорії працівників.  

Напрямами вирішення п’ятого проблемного правового регулювання часу 

роботи працівників прокуратури є: 

– визначення поняття ненормованого робочого часу для працівників 

органів прокуратури шляхом закріплення в Законі України «Про прокуратуру» 

особливостей встановлення ненормованого робочого часу для працівників органів 

прокуратури; 

– внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо 

ненормованого часу роботи як особливого виду робочого часу працівників 

органів прокуратури, в якому прописати визначення та особливості 

ненормованого робочого часу працівників органів прокуратури, а також оплату 

праці у разі залучення працівників прокуратури до ненормованого робочого часу.  

Шостим проблемним питанням правового регулювання робочого часу 

працівників прокуратури є відсутність норми, яка регламентувала б особливості 

встановлення неповного робочого дня або неповного робочого тижня для 

працівників прокуратури.  

Згідно із ст. 56 Кодексу законів про працю [24] за домовленістю між 

роботодавцем та працівником при прийнятті на робоче місце або через певний час 

може встановлюватися неповний робочий тиждень або неповний робочий день. У 

таких випадках оплата праці здійснюється залежно від виробітку пропорційно 

відпрацьованому часу. У разі роботи у режимі неповного робочого дня або 

неповного робочого тижня обсяг трудових прав працівників не обмежується. 

Відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників 
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прокуратури [72] передбачається у разі домовленості та визначенні у трудовому 

договорі для працівників прокуратури можливість встановлення неповного 

робочого дня або неповного робочого тижня. 

При цьому слід розуміти, що зміст понять неповного робочого дня або 

неповного робочого тижня працівників прокуратури не розкривається. Ми 

переконані, що важливим аспектом правового регулювання робочого часу 

працівників прокуратури є чітке визначення поняття неповного робочого часу, що 

безпосередньо включає в себе неповний робочий день та неповний робочий 

тиждень. 

Отже, під неповним робочим часом слід розуміти специфічний порядок 

робочого часу, який визначається у вигляді неповного робочого дня або 

неповного робочого тижня та встановлюється у разі наявності домовленості між 

працівником та роботодавцем. 

Аналіз Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

прокуратури [72] дає правові підстави говорити про необхідність регламентації 

особливостей встановлення неповного робочого дня або неповного робочого 

тижня для працівників прокуратури. Такий різновид прийняття на роботу до 

органів прокуратури має оформлюватися відповідним наказом. 

Напрямами вирішення шостого проблемного питання правового 

регулювання часу роботи працівників прокуратури є: 

 розкриття сутності поняття неповного робочого дня та неповного 

робочого тижня, в тому числі для працівників прокуратури. Тобто у разі 

прийняття нових нормативно-правових актів, що стосуються робочого часу 

працівників прокуратури, визначити в них неповний робочий день та неповний 

робочий тиждень або внести зміни до Закону України «Про прокуратуру», 

передбачивши неповний робочий день та неповний робочий тиждень як 

специфічні різновиди робочого часу працівників органів прокуратури; 

 регламентування порядку та особливостей встановлення неповного 

робочого дня та неповного робочого тижня працівників органів прокуратури. 
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Сьомим проблемним питанням правового регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури є покладення на керівників прокуратури 

обов’язку здійснювати контроль за присутністю працівників прокуратури на 

відведених робочих місцях протягом робочого дня, проте не регламентовано 

детально, яким чином має реалізовуватися такий контроль. Зокрема Правила 

внутрішнього трудового розпорядку [72] закріплюють, що керівники структурних 

підрозділів прокуратури мають обов’язок по здійсненню контрольних функцій за 

присутністю працівників прокуратури на робочих місцях упродовж робочого 

часу. Проте, яким чином має реалізовуватися зазначений обов’язок, не 

встановлюється. На нашу думку, важливе значення матиме характер службових 

повноважень, які здійснюють працівники прокуратури, та коло обов’язків, які 

мають виконати протягом робочого часу.  

Напрямком вирішення сьомого проблемного питання правового 

регулювання часу роботи працівників прокуратури є встановлення організаційно-

правового механізму здійснення контролю за присутністю працівників 

прокуратури на відведених робочих місцях протягом робочого дня на основі 

прийняття Положення про особливості здійснення контролю за робочою 

діяльністю працівників прокуратури у системі органів прокуратури. Положення є 

внутрішнім актом, який поширюватиметься виключно на працівників органів 

прокуратури. Суть цього механізму полягає у фіксації шляхом 

відеоспостереження моменту приходу на роботу та залишення робочого місця, а 

також присутності працівників органів прокуратури на робочих місцях протягом 

дня. 

Восьмим проблемним питанням правового регулювання часу роботи 

працівників прокуратури є відсутність правового визначення облікового часу 

працівників прокуратури. Загальні особливості облікового часу працівників 

прокуратури визначені у Правилах внутрішнього трудового розпорядку [72]. Так, 

щомісячно у прокуратурі може вестися облік робочого часу працівників 

прокуратури. Обов’язок вести такий облік покладено на кадровий відділ, у якому 

працює відповідальна особа, що отримує інформацію від керівників структурних 
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підрозділів прокуратури,  на підставі такої інформації веде облік робочого часу 

працівників шляхом складання табелів. Такий облік робочого часу для 

працівників прокуратури має на меті здійснення фіксації відомостей про прибуття 

та знаходження працівників на роботі у робочий час та виконання ними 

встановлену тривалість робочого часу. Для виконання обліку робочого часу 

відповідальний працівник прокуратури має табелі встановленої форми відповідно 

до вимог. Понаднормові роботи, відрядження та чергування окремо враховуються 

у складі робочого часу. Розрізняють щотижневий, кожного дня та підсумковий 

облік робочого часу. При цьому для працівників прокуратури встановлюється 

щомісячний облік робочого часу. Відповідно до законодавчого визначення у разі 

здійснення щомісячного обліку робочого часу такий вид обліку робочого часу 

називається підсумковим, тобто таким, при якому загальна норма робочого часу 

визначається на основі перемноження числа робочих днів по календарю на 

тривалість робочого дня, що приходять на обліковий період. Інколи трапляються 

випадки неповного місяця роботи, наприклад при хворобі. За такої ситуації із 

встановленої норми робочого часу за місяць віднімається робочий час, на який 

припадає лікарняний або інші випадки відсутності на робочому місці. Робоча 

зміна при підсумованому (місячному) обліку робочого часу збільшується, але не 

повинна перевищувати десяти годин [72]. Все це має бути прописано у Положенні 

про організацію обліку робочого часу працівників прокуратури. Зазначене 

Положення повинне бути прийняте відповідно до Конституції України [73], 

Кодексу законів про працю [24] та Закону України «Про прокуратуру» [78]. У 

ньому визначатиметься вид обліку, який здійснюється для працівників органів 

прокуратури, методи та засоби здійснення обліку робочого часу працівників 

прокуратури, а також порядок ведення табеля обліку робочого часу працівників 

прокуратури. Таким чином, прийняте положення впорядкує особливості обліку 

робочого часу працівників органів прокуратури як специфічної категорії 

працівників. 

Напрямом вирішення восьмого проблемного питання правового 

регулювання часу роботи працівників прокуратури є прийняття нормативно-
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правового акта, який врегулював би порядок обліку робочого часу працівників 

органів прокуратури, зокрема Положення про організацію обліку робочого часу 

працівників органів прокуратури, в якому визначити загальні положення, поняття 

обліку робочого часу, засоби обліку часу роботи, ведення табеля обліку часу 

роботи, порядок складання графіків роботи (змінності), прикінцеві положення 

тощо. 

Отже, важливе значення має приведення сучасного трудового законодавства 

по регулюванню часу роботи працівників органів прокуратури у відповідність 

реаліям сьогодення. Перш за все, всі перетворення, пов’язані із робочим часом 

працівників прокуратури, мають бути спрямовані на покращення організаційного 

процесу та робочої атмосфери всередині органу прокуратури. Нормальна 

тривалість часу роботи прокурорських працівників є нормативом, на основі якого 

здійснюється організація праці в органах прокуратури. Тому зазначена 

законодавча вимога чинного трудового законодавства має бути обов’язково 

дотримана в системі організації робочого часу працівників органів прокуратури. 

В той же час, застосування в системі організації праці та робочого часу 

працівників органів прокуратури ненормованого робочого дня має бути 

обмеженим, юридично регламентованим та оплачуватися відповідно до виконаної 

роботи працівниками органів прокуратури. Державна політика по 

регламентуванню часу роботи працівників прокуратури має здійснюватися з 

урахуванням специфіки діяльності цього органу. 

Таким чином, дослідження проблемних питань законодавчого врегулювання 

особливостей часу роботи працівників органів прокуратури дасть змогу сприяти 

удосконаленню як зовнішніх, так і внутрішніх аспектів діяльності цього 

правоохоронного органу. 

Чітке правове регулювання часу роботи працівників прокуратури 

забезпечить соціально-правові гарантії для працівників цього органу, а також 

створить ефективний механізм правового регулювання робочого часу, впорядкує 

відносини між роботодавцем та працівником, а також приведе їх у відповідність 

сучасним реаліям та інтегрує до європейських стандартів.  
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Отже, проаналізувавши проблеми правового регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури, зазначимо, що вивчення проблемних питань 

правового регулювання робочого часу працівників органів прокуратури має не 

тільки теоретична, а й практичне значення. 

Дослідження проблемних питань правового регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури дасть змогу впорядкувати законодавство у цій 

сфері, що сприятиме подальшому правовому закріпленню робочого часу 

працівників органів прокуратури та ефективному його розподілу. 

На основі дослідження окреслимо коло проблемних питань правового 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури, які стосуються 

застарілості норм чинного трудового законодавства, котре регулює особливості 

робочого часу працівників прокуратури, що можливо вирішити шляхом 

гармонізації трудового законодавства, в тому числі щодо регулювання робочого 

часу працівників прокуратури як особливої категорії працівників, а також 

приведення українського трудового законодавства у відповідність до сучасних 

реалій та європейських стандартів. Крім того, в законодавстві відсутнє чітке 

правове визначення поняття «робочий час», що створює проблеми у визначенні 

цього поняття у інших законодавчих актах. Його можливо вирішити шляхом 

внесення змін до чинного Закону України «Про прокуратуру» щодо робочого часу 

прокурорських працівників, зокрема шляхом закріплення у розділі  «Соціальне та 

матеріально-побутове забезпечення прокурора та інших працівників органів 

прокуратури»  статті «Робочий час працівників прокуратури». Ще одним із 

проблемних питань є неналежне підґрунтя правового регулювання робочого часу 

працівників прокуратури, яке потрібно вирішити приведенням в ієрархічне 

впорядкування нормативно-правових актів щодо правового регулювання 

робочого часу працівників прокуратури, які будуть взаємопов’язані між собою та 

створюватимуть надійне підґрунтя для правового врегулювання питання робочого 

часу прокурорських працівників. 

Досить актуальним є вирішення проблемного питання правового 

регулювання часу роботи працівників прокуратури щодо наявності у чинному 
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законодавстві у сфері регламентації робочого часу працівників прокуратури 

дублюючих норм права,  що вирішується усуненням норм, які носять дублюючий 

характер у правовому регулюванні робочого часу працівників прокуратури 

шляхом здійснення узагальнення в єдиному нормативно-правовому акті, що дало 

змогу якісно врегулювати питання робочого часу працівників прокуратури.  

Серед другорядних проблемних питань правового регулювання часу роботи 

працівників прокуратури є:  

– невстановлення визначення поняття «ненормований робочий час», що 

тягне за собою ускладненість встановлення норми тривалості робочого часу; 

– відсутність норми, яка визначила особливості встановлення неповного 

робочого дня або неповного робочого тижня для працівників прокуратури; 

– покладення на керівників прокуратури обов’язку здійснювати 

контроль за присутністю працівників прокуратури на відведених робочих місцях 

протягом робочого дня, проте не регламентовано детально механізм реалізації 

такого контролю; 

– відсутність правового визначення облікового часу працівників 

прокуратури; 

– визначення робочого часу працівників прокуратури на рівні 

спеціального законодавства, яке відповідає загальноприйнятим нормативно-

правовим актам. 

Для вдосконалення правового регулювання зазначених проблемних питань 

важливе значення матиме прийняття спеціальних нормативно-правових актів 

щодо визначення робочого часу працівників органів прокуратури, а саме 

Положення про робочий час працівників органів прокуратури та Положення про 

організацію обліку робочого часу працівників прокуратури, а також прийняття 

норми, яка регламентувала б особливості встановлення неповного робочого часу 

як різновиду робочого часу, що включає неповний робочий день або неповний 

робочий тиждень для працівників прокуратури. 
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3.2 Досвід країн ЄС щодо правового регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури: напрями запозичення в Україну  

 

Інтенсивна євроінтеграція, демократизація публічних відносин, а також 

економічна криза та нестабільна політична ситуація зумовили потребу 

реформування системи органів прокуратури для приведення їх у відповідність до 

високих європейських стандартів. Такі зміни стосуються організації діяльності як 

органу прокуратури в цілому, так і кожного її працівника окремо. Такий підхід 

обумовив потребу деталізації умов праці працівників прокуратури, в тому числі 

аспекту правового регулювання їх робочого часу. Дослідження прогресивного 

європейського досвіду сприятиме оптимізації правового регулювання робочого 

часу працівників органів прокуратури в Україні. 

Над проблематикою правового регулювання службово-трудової діяльності 

працівників органів прокуратури за кордоном у тій чи іншій мірі працювали 

наступні вчені: Є.А. Безкровний [151], Н.В. Бенч [152], Л.Р. Грицаєнко [153], 

Г.С. Іванова [154], В.І. Ірінєєва [155], О.А. Карпова [156], В.В. Карпунцов [157], 

С.В. Ківалов [158], О.С. Козачук [159], І.М. Козьяков [160], В.І. Машнєнкова 

[161], О.І. Медведько [162], О.А. Мельниченко [163], С.А. Метіль [164], 

В.А. Миколенко [165], А.В. Павленко [166], Г.В. Попов [167], М.М. Стефанчук 

[168], Д.О. Супруненко [169], В.В. Сухонос [170], С.В. Тищенко [171], 

В.І. Хвесюк [172]. Проте безпосередньо особливостям робочого часу працівників 

органів прокуратури уваги не було приділено. Здебільшого дослідники 

присвячували свою увагу висвітленню питань визначення цих працюючих 

суб’єктами трудового права, особливостей трудових відносин за їх участі, 

специфіки правового регулювання таких трудових відносин, а також 

особливостей реалізації індивідуальних та колективних трудових прав 

працівників органів прокуратури. Щодо тематики нормативної регламентації 

робочого часу прокурорських працівників у країнах Європейського Союзу в 

аспекті окреслення шляхів запозичення її позитивних моментів, то на сьогодні 
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вона залишається недостатньо розглянутою. Це і зумовлює актуальність 

окресленого дослідження. 

Зважаючи на вищесказане, зазначимо, що ключовим завданням стає 

визначення та аналіз на науковому рівні напрямів застосування досвіду держав-

учасниць Європейського Союзу у сфері правового регулювання робочого часу 

працюючих органів прокуратури. Це є необхідним у зв’язку з існуючими на 

сьогодні недоліками в організації службово-трудової діяльності останніх в 

цілому. Вони розглядаються як суттєві, оскільки відображають узагальнений 

підхід законодавця до нормативної регламентації робочого часу прокурорських 

працівників. При цьому властиві такому регулюючому механізму особливості 

враховуються недостатньо. Як наслідок, утворюються відповідні правові 

прогалини, що є негативним і недопустимим явищем у сфері трудових відносин 

працівників органів прокуратури. 

Проведення дослідження означеної проблематики сприятиме 

удосконаленню чинних нормативно-правових актів у галузі регламентації 

службово-трудових відносин працівників органів прокуратури щодо 

використання ними норм робочого часу, а також розробці системи діючих й 

ефективних гарантій повної реалізації трудових прав таких працюючих. Крім 

того, воно може виступати основою для проведення подальших наукових 

досліджень із зазначеного питання.  

З метою конструктивного виокремлення напрямів запозичення в Україну 

європейського досвіду щодо правового регулювання робочого часу працівників 

органів прокуратури, передусім варто проаналізувати особливості такої 

нормативної регламентації у деяких країнах Європейського Союзу, зокрема в 

Польщі, Франції, Австрії, Словенії та Естонії. 

У контексті досліджуваної тематики  зазначимо, що в Польщі правовим 

базисом виступає положення ст. 46 Закону Республіки Польща «Про 

прокуратуру» від 20.06.1985 [173, с. 159-160]. У даному акті передбачено, що 

«робочий час прокуратора обмежується обсягом його завдань» [174, с. 332]. 

Обов’язковою складовою режиму робочого дня в трудовоправовій системі 
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європейських держав є безпосереднє встановлення граничної межі норми 

тривалості щоденної роботи, тобто її стандарту. Так, відповідно до ст. 129 

Кодексу праці Республіки Польща вона складає не більше восьми годин на день 

[175]. У ст. 118 Закону Республіки Польща «Про прокуратуру» зазначається, що 

«у випадках, не врегульованих цим Законом або приписами щодо прокураторів 

загальних організаційних підрозділів прокуратури і прокураторів військових 

організаційних підрозділів прокуратури, які не є офіцерами, застосовуються 

відповідно приписи Закону від 16 вересня 1982 року про працівників державних 

органів, а щодо справ, неврегульованих і цим Законом, також  приписи Кодексу 

праці». Однак, як наголошується у науковій літературі, ст. 118 Закону Республіки 

Польща «Про прокуратуру» не застосовується до працівників прокуратури, 

оскільки вони не є такими в розумінні Кодексу праці Республіки Польща від 

26.06.1974 [175]. З цього випливає, що ст. 46 профільного польського закону про 

прокуратуру не відноситься до загальних стандартів робочого часу. Така норма у 

повній мірі регулює питання цього часового періоду [176]. Завдяки такому 

позитивному підходу польського законодавця проводиться чітке розмежування 

спеціального й загального трудового законодавства, а також окремо 

встановлюється правовий статус працівників органів прокуратури, їх роль і місце 

серед інших суб’єктів трудового права.  

Окрім того, згідно зі ст. 46 Закону Республіки Польща «Про прокуратуру» 

від 20.06.1985 організація робочого часу працівників органів прокуратури є 

особливою у порівнянні із загальними працюючими, на яких поширюється Кодекс 

праці Республіки Польща від 26.06.1974. Перш за все, це пов’язано з тим, що 

прокурори є учасниками не просто трудових, а службово-трудових відносин. При 

цьому робочий час таких працівників визначається розміром (обсягом) їх завдань. 

Тому для них характерна так звана система «завдання-робота», що в цілому 

передбачена законодавством про працю. Її зміст полягає в такій організації 

робочого часу прокурорських працівників, коли не враховується одиницю часу, а 

береться до уваги розмір доручених їм для виконання завдань. Тобто робочий час  

не вимірюється й не обмежується нормою тривалості, що встановлена трудовим 
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законом [176]. Таким чином, на польських працівників органів прокуратури не 

поширюється загальне правило про восьмигодинний робочий день та в 

середньому сорокагодинний робочий тиждень (5-денний робочий тиждень), що 

закріплюється ст. 129 Кодексу праці Республіки Польща від 26.06.1974 [174]. Така 

організація робочого часу прокурорських працівників у Польщі пов’язана із 

специфікою їхньої роботи, що не дозволяє застосовувати загальний режим цього 

періоду. У такому випадку неможливо точно визначити час, необхідний для 

виконання поставленого перед вказаними працюючими робочого завдання. Вони 

є відносно незалежними. Однак це не означає відсутність підпорядкування 

керівнику, але являє собою той факт, що прокурорські працівники мають 

можливість вирішувати, коли і як інтенсивно виконувати свої робочі завдання. 

Йдеться про те, що ці особи самостійно розробляють оптимальний у зазначених 

умовах розподіл свого робочого часу, у тому числі визначають початок і кінець 

робочого дня. Крім того, система «завдання-робота» об’єктивно не перешкоджає 

їм виконувати свої трудові обов’язки згідно з чинним законодавством про працю, 

тобто протягом встановленого стандартного режиму робочого часу [177; 178].  

З наведеного варто зробити висновок про те, що для польських працівників 

органів прокуратури не характерна організація робочого часу з детальним 

графіком роботи, а такий режим не має альтернативи, що відображено у Кодексі 

праці Республіки Польща. Іншими словами, Закон Республіки Польща «Про 

прокуратуру» встановлює особливий, а саме нестандартний режим робочого часу 

для працюючих цієї державної установи, який не може у жодному випадку 

розцінюватися як понаднормовий робочий час. Ним є тільки період роботи, коли 

вони виконують трудові завдання протягом гарантованого часу відпочинку, що 

надає їм право на компенсацію за надурочну роботу. Саме у такому разі будуть 

застосовуватися загальні положення Кодексу праці Республіки Польща. При 

цьому завжди повинні бути дотримані вимоги Директиви Європейського 

Парламенту та Ради «Про деякі аспекти організації робочого часу» № 2003/88/ЄС 

від 04.11.2003 р [179], які гарантують мінімальні періоди часу відпочинку та 
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щоденні й щотижневі норми робочого часу, що, як правило, не перевищують 48-

годинний робочий тиждень.  

На основі вищезазначеного акцентуємо увагу на необхідності запозичення в 

Україну наступного позитивного досвіду Польщі щодо правового регулювання 

робочого часу працівників органів прокуратури. 

Перш за все, це деталізація у Законі України «Про прокуратуру» базових 

норм про робочий час працівників органів прокуратури. 

Адже, на відміну від Польщі, в Україні нормативний механізм правового 

регулювання робочого часу прокурорських працівників представлений системою 

законодавчих та локальних актів. Як зазначає К.О. Кизименко, цей період часу, 

протягом якого працівники органів прокуратури зобов’язані виконувати свої 

службово-трудові функції, регламентується законами, підзаконними та 

локальними актами. Вчений підкреслює, що «в централізованому порядку 

робочий час регулюється в максимально припустимих нормативах тривалості, 

розподілу часу служби в рамках календарного робочого періоду. При цьому 

частина питань регулювання робочого часу відводиться локальному 

регулюванню. Воно є важливим засобом регулювання робочого часу, яке 

опосередковує трудові відносини, не врегульовані нормами трудового права. Такі 

норми, по суті, визначають режим роботи органів прокуратури» [6, с. 417-418]. 

Такий порядок правової регламентації працівників органів прокуратури базується 

на засаді єдності та диференціації, що означає поєднання загальних та 

спеціальних трудово-правових норм в інституті робочого часу працівників 

органів прокуратури. Тому локальні акти відповідно до вимог, встановлених 

загальним нормативно-правовим актом – Кодексом законів про працю України, 

безпосередньо визначають тривалість, форми та порядок використання робочого 

часу працівників органів прокуратури. У такому разі мова йде про безпосередню 

деталізацію положень Кодексу законів про працю як основного закону у сфері 

визначення робочого часу для усіх категорій працівників. 

Разом з тим, чинний Закон України «Про прокуратуру» № 1697-VІІ від 

14.10.2014 вказує на періоду часу, коли працівники органів прокуратури повинні 
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виконувати свої службово-трудові обов’язки, що, на думку Т.М. Додіної, 

«визначені трудовим договором у зв’язку з обійманням конкретної посади в 

органах та установах прокуратури», а також з підляганням правилам 

внутрішнього трудового розпорядку [180, с. 32]. Це зумовлює незадовільну 

тенденцію, що властива чинному законодавству у досліджуваній сфері. 

Керуючись законодавчими інструментами на засадах логіки, об’єктивності, 

обґрунтованості та юридичної визначеності, зазначимо, шо її слід усунути. 

З метою подолання вищевказаної прогалини в законодавстві необхідно 

закріпити чітку вказівку з цього питання в Законі України «Про прокуратуру». 

Так, варто погодитися з К.О. Кизименко, яка наголошує на тому, що «уніфіковані 

вимоги щодо організації внутрішнього розпорядку праці слід детально розробити 

в новому Законі України «Про прокуратуру». Зокрема, встановити тривалість 

робочого дня, тижня, можливість залучення прокурорських працівників до праці у 

неробочі, вихідні, святкові дні, чергування оперативними працівниками, порядок 

відкликання працівників із щорічних та додаткових відпусток» [6, с. 418]. Отже, 

безпосередньо Закон України «Про прокуратуру» має бути основним, повним та 

єдиним нормативним регулятором робочого часу працівників органів 

прокуратури. У даному нормативно-правовому акті доцільно визначити окремий 

розділ, присвячений конкретизації специфіки їх робочого часу, особливі умови 

надурочної роботи тощо. Більше того, потрібно закріпити положення про те, що 

накази Генерального прокурора України та локальні акти, передусім у частині 

регламентації робочого часу працівників органів прокуратури, не повинні 

суперечити зазначеному профільному закону і відповідати як їм, так і 

міжнародним стандартам. І вони мають виключно конкретизувати загальні 

положення Закону України «Про прокуратуру».   

Другим напрямом запозичення досвіду Польщі є запровадження 

нестандартних режимів робочого часу працівників прокуратури.  

Для реалізації даного напряму необхідно закріпити у Законі України «Про 

прокуратуру» норми про те, що форма організації робочого часу працівників 

органів прокуратури є специфічною. До працівника прокуратури не 
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застосовується стандартний розподіл норми тривалості періоду робочого часу, 

впродовж якого він зобов’язаний виконувати свої службово-трудові обов’язки. 

Тому слід встановити у Законі України «Про прокуратуру» норму про систему 

«завдання-робота», що зумовлює тривалість робочого часу працівників органів 

прокуратури вимірювати конкретним обсягом виконаних службово-трудових 

завдань, а не кількістю робочих годин (днів). Це сприятиме підвищенню 

ефективності використання робочого часу працівників прокуратури.  

Також науковий інтерес викликає механізм правового регулювання 

робочого часу працівників органів прокуратури Франції. Щодо Трудового 

кодексу Франції, то ст. L3121-34 проголошує, що тривалість щоденної роботи не 

може перевищувати десяти годин, якщо винятки не встановлені у визначеному 

законодавством порядку [181, 108]. Наведені приписи Трудового кодексу Франції 

не суперечать позиції Міжнародної організації праці з цих питань, відображеної у 

Рекомендації щодо скорочення тривалості робочого часу № 116 від 26.06.1962 

[184]. Все ж специфіка полягає у тому, що таке регулювання здійснюється на 

підставі спеціального трудового законодавства цієї країни Європейського Союзу. 

Воно виражено в ст. 10 Указу Ради міністрів Французької Республіки «Про 

організацію та скорочення робочого часу на державній службі і в судовій системі» 

№ 2000-815 від 25.08.2000 [181], в якій зазначається, що його положення 

поширюються на прокурорських працівників. При цьому слід зазначити, що 

відмінною рисою правової системи Франції є розподіл нормативної регламентації 

трудової діяльності прокурорських працівників. Цим пояснюється наявність 

окремого законодавчого акта про робочий час таких працюючих та окремого 

закону, який визначає засади організації, управління та функціонування системи 

французької прокуратури (магістратури), у тому числі й окреслює питання 

характерного для цих осіб часу відпочинку, оплати праці та соціального захисту, 

– Ордонансу Французької Республіки «Про органічний закон стосовно 

магістратури» № 58-1270 від 22.12.1958 [182, с. 141]. Незважаючи на специфіку 

роботи вказаних працівників, яка за своїм змістом є службово-трудовою 

діяльністю, зазначимо, що на них поширюються загальні норми Кодексу законів 
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про працю України у частині встановлення тривалості й режимів робочого часу. 

Також вартий уваги Закон Франції «Про внесення змін до Трудового кодексу 

Франції щодо трудових і колективних переговорів та організації робочого часу» 

№ 86-280 від 28.02.1986. Зазначений акт надає роботодавцю право протягом року, 

в залежності 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 [182, с. 199]. 

Крім того, Указ Ради міністрів Французької Республіки «Про організацію та 

скорочення робочого часу на державній службі і в судовій системі» № 2000-815 

від 25.08.2000, аналогічно Трудовому кодексу Французької Республіки, 

встановлює доволі чітку регламентацію робочого часу працівників органів 

прокуратури [183]. У даному акті позитивним є те, що закріплюються спеціальні 

стандарти, зокрема дефініція, норма тривалості, режим та порядок обліку 

робочого часу працівників органів прокуратури у Франції.  

Усі положення, що окреслюють нормативний механізм регулювання 

робочого часу працівників органів прокуратури Франції, цілком узгоджуються з 

вимогами правових актів Європейського Союзу, передусім Директиви 

Європейського Парламенту та Ради «Про деякі аспекти організації робочого часу» 

№ 2003/88/ЄС від 04.11.2003 року [179]. Цим актом закріплюються обов’язкові 

для дотримання державами-учасницями такої наднаціональної установи 

мінімальні правила-гарантії щодо тривалості робочого часу, необхідності надання 

перерв протягом робочого дня, організації роботи в нічний час, трудового 

розпорядку та ін. Водночас універсальний стандарт стосовно 40-годинного 

робочого тижня не включає можливу надурочну роботу. Директива не передбачає 

можливості скорочення тривалості робочого тижня та не регламентує надурочні 

роботи. Вони повинні бути врегульовані на рівні національного законодавства 

[184, с. 363].  

Французький Закон від 28 лютого 1986 року «Про гнучкий робочий час» 

[185], який і досі діє, дає адміністрації підприємств право впродовж усього року 

залежно від потреб виробництва змінювати тривалість робочого тижня від 37 до 
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44 годин, тобто по суті справи вводить підсумований облік робочого часу на 

річній основі [186, с. 201]. Французьке спеціальне трудове законодавство 

ґрунтовно розкриває зміст робочого часу працівників прокуратури. З аналізу 

Указу Ради міністрів Французької Республіки «Про організацію та скорочення 

робочого часу на державній службі і в судовій системі» № 2000-815 від 25.08.2000 

року випливає, що робочий час працівників прокуратури (магістратури) Франції 

організований таким чином. По-перше, закріплюються мінімальні гарантії, згідно 

з якими щотижневі години фактичної роботи, у тому числі понаднормові, не 

можуть перевищувати 48 годин протягом тижня або 44 години в будь-який період 

з 12 тижнів поспіль. По-друге, тривалість щоденної роботи повинна становити не 

більше 10 годин. По-третє, нічна робота включає у себе щонайменше період між 

22 годиною та 5 годиною або будь-який інший період із 7 послідовних годин між 

22 годиною і 7 годиною. По-четверте, зазначені правила можуть бути не 

дотримані тільки у виключних випадках. Наприклад, це стосується ситуації, коли 

існує необхідність безперервної роботи для захисту людей та майна [181]. 

Ст. 6 Указу Ради міністрів Французької Республіки «Про організацію та 

скорочення робочого часу на державній службі і в судовій системі» № 2000-815 

від 25.08.2000 року передбачає можливість працівників прокуратури цієї держави 

виконувати доручену їм роботу у гнучкому режимі робочого часу. Згідно із  

указаним приписом така нестандартна форма останнього може використовуватися 

тільки з урахуванням експлуатаційних вимог та після консультацій з технічним 

комітетом Ради міністрів. Вона передбачає базовий період, який, як правило, 

складає два тижні або один місяць, протягом якого зазначені працівники повинні 

відпрацювати встановлену для цього часового проміжку кількість годин у межах 

чітко визначеної норми тривалості. При цьому організація так званих «гнучких 

годин» має обумовлюватися конкретними завданнями з надання органом 

прокуратури відповідних державних послуг, а також включати «мобільні 

діапазони», в яких працівники такої інституції обирають час свого початку та 

закінчення роботи. Дотримання кожним прокурорським працюючим вимоги щодо 

виконання норми робочого часу контролюються, а відповідний облік робиться 
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щоденно [181]. З огляду на європейську практику, гнучкий режим робочого часу 

встановлюється і для такої категорії як працівники органів прокуратури. Це 

вказує на потребу високого рівня самоорганізації та ретельного дотримання ними 

службової дисципліни під час виконання службово-трудових обов’язків. 

Нестандартна форма організації робочого часу сприяє його раціональнішому 

використанню. Незважаючи на те, що такий підхід є інноваційним для 

національного законодавства, він все ж таки є виправданим. 

Проводячи порівняльно-правовий аналіз вітчизняного законодавства з 

французьким, зазначимо, що аспект режиму робочого часу працівників 

прокуратури в Україні визначається наказами Генерального прокурора України 

про організацію роботи й управління в органах прокуратури та Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються в кожній такій 

державній інституції. За загальним правилом, як зазначає К.О. Кизименко, 

«повний робочий час має загальновстановлену тривалість служби прокурорського 

працівника з повним робочим днем та робочим тижнем. Облік використання 

робочого часу прокурорських працівників ведеться в табелях обліку службового 

часу і включає в себе контроль за своєчасною явкою прокурорського працівника 

на службу та виходом на відпочинок. Щомісячно 13 і 23 числа табель передається 

до бухгалтерії за підписом начальника структурного підрозділу та відповідальної 

за це особи» [6, с. 418].  

Більше того, при аналізі Правил внутрішнього трудового розпорядку 

органів прокуратури можна резюмувати, що для їх працівників на сьогоднішній 

день характерно:  

1) понаднормовий робочий час;  

2) робота у нічний час, вихідні, святкові й неробочі дні з наступною 

компенсацією згідно зі ст. 63 Кодексу законів про працю України;  

3) робота змінами у неробочий час;  

4) обов’язковий контроль керівників структурних підрозділів органу 

прокуратури певного рівня присутності на роботі працівників упродовж робочого 

дня;  



143 

 

5) скорочений робочий час напередодні святкових днів [80].  

Вказані вище елементи становлять структуру механізму правового 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури. Проте сучасний 

стан і особливості розвитку службово-трудових відносин працівників органів 

прокуратури вимагає встановлення більш продуктивної організації часу таких 

працівників. 

Із аналізу особливостей законодавства Франції щодо регламентації 

робочого часу працівників органів прокуратури можна побачити напрями 

запозичення відповідної позитивної практики. 

Основною є систематизація змін у Законі України «Про прокуратуру», а 

саме:  

1) закріплення уніфікованої термінології у сфері правового регулювання 

робочого часу працівників прокуратури (наприклад, «робочий час працівників 

органів прокуратури», «гнучкий графік робіт» цих осіб та інші);  

2) доповнення мінімальних гарантій у сфері правового регулювання 

робочого часу працівників органів прокуратури, а саме визначення положення 

про норми тривалості робочого часу (зокрема нормальна – не більше 40 годин 

протягом робочого тижня та максимально допустима – 48 годин на тиждень), 

порядок компенсації за виконання роботи в понаднормових умовах.  

Потребує уваги також механізм правової регламентації робочого часу 

працівників органів прокуратури, що запроваджений в Словенії [187]. Згідно з ч. 1 

ст. 44 Закону Республіки Словенія «Про службу державного обвинувачення» від 

12.07.2011 «державні обвинувачі виконують повноваження у робочі години 

служби державного обвинувачення, визначені в Положенні про службу 

державного обвинувачення, на чергуванні та в готовності» [174, с. 141]. Як стає 

зрозуміло з викладеного, профільний закон Республіки Словенія про прокуратуру, 

яка іменується як служба державного обвинувачення, містить норму, на підставі 

якої окреслюється механізм нормативного регулювання робочого часу 

прокурорських працівників. Незважаючи на те, що вона є відсильною, цілком 

очевидним для кожного зазначеного працюючого є, яким саме нормативним 
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актом визначатиметься тривалість виконання його службово-трудових обов’язків 

та порядок її розподілу протягом календарного періоду.  

Крім того, Закон Республіки Словенія «Про службу державного 

обвинувачення» від 12.07.2011 вирішує питання щодо чергування працівників 

служб державного обвинувачення. Відповідно до п. 3 ст. 45 зазначеного 

законодавчого акта години чергування враховуються в робочий час [174, с. 401]. 

Це одна з юридичних установок належної організації останнього. Джерелом її 

походження є прецедентне право Європейського Союзу. У літературі 

міжнародного трудового права наводиться хрестоматійний приклад надання цією 

зінтегрованою європейською установою або «організацію sui generis» 

інтерпретації часу чергування працівників [188, с. 82]. Так, виходячи зі змісту 

Директиви Європарламенту та Ради «Про деякі аспекти організації робочого 

часу» № 2003/88/ЄС від 04.11.2003, вона «не містить, окрім робочого часу та часу 

відпочинку, будь-яких проміжних категорій часу. Відповідно, Суд ЄС визнав, що 

час чергування медичних працівників є робочим часом, навіть якщо лікар 

упродовж цього періоду безпосередньо не виконував роботу (справи С-303/98 

SIMAP [2001], C-151/02 Landeshauptstadt Kiel Jaeger [2003])» [185, с. 363]. У 

зв’язку з цим національне право кожної країни Європейського Союзу побудовано 

з урахуванням зазначеного прецедентного правила. Це стосується і зарахування 

часу чергування до робочого часу прокурорських працівників, тобто визнання 

його умовно робочим часом таких працюючих.  

Також на рівні Закону Республіки Словенія «Про службу державного 

обвинувачення» від 12.07.2011 розглядається проблема регулювання надурочної 

роботи працівників органів прокуратури. На підставі цього в зазначеному 

нормативно-правовому акті передбачається ст. 44 «Виконання та облік служби». 

Останньою проголошується, що «у виняткових випадках державний обвинувач 

може видати письмову згоду на перевищення тривалості служби понад 

обмеження, які випливають з права на щоденний та щотижневий відпочинок» 

[174, с. 141]. Отже, вказаний припис закріплює такі дві важливі ознаки 

впровадження в органах прокуратури понаднормового робочого часу: 
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1) виключність (надзвичайна та об’єктивна необхідність) підстав виконання 

прокурорськими працівниками надурочних робіт понад встановлену законом для 

них нормальну тривалість робочого часу; 2) обов’язкова наявність у такому разі 

саме письмової, а не усної згоди вказаних працюючих чи її презумпції. 

За результатами розгляду особливостей правового регулювання робочого 

часу працівників служби державного обвинувачення в Словенії, можна 

виокремити напрями запозичення досвіду цієї європейської країни. 

По-перше, це імплементація у Закон України «Про прокуратуру» 

положення про те, що чергування працівників органів прокуратури є їх робочим 

часом. 

Названий шлях є актуальним, оскільки станом на сьогоднішній день 

чергування прокурорських працівників вважається одним з видів їх діяльності у 

неробочий час. Воно організовується тільки за розпорядженням керівника органу 

прокуратури для вирішення невідкладних оперативних завдань щодо 

забезпечення правопорядку на обслуговуваній території (виїзд на місце вчинення 

злочинів, розкриття злочинів «по гарячих слідах», проведення заходів у зв’язку із 

надзвичайним станом тощо). Тривалість чергування не може перевищувати 

нормальної тривалості робочого дня [6, с. 418]. Так, згідно з п. 10 Регламенту 

Генеральної прокуратури України, затвердженого наказом Генерального 

прокурора України № 35 від 12.04.2012, у святкові дні за розпорядженням 

Генерального прокурора України з метою вирішення невідкладних завдань, 

отримання термінової інформації чергування здійснюється оперативними 

працівниками апарату [79]. Водночас, відповідно до ст. 137 проекту Трудового 

кодексу України (доопрацьованого) [25] час чергування працюючих, у тому числі 

й працівників органів прокуратури, повинен зараховуватися до робочого часу. 

Однак чинне законодавство про організацію діяльності прокурорських 

працюючих надає чергуванню значення особливого виду періоду часу, який не є 

робочим, оскільки передбачає тільки обов’язок прокурорських працівників 

знаходитися на визначеному керівником органу прокуратури робочому місці з 

метою вирішення невідкладних питань, не пов’язаних з службово-трудовими 
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обов’язками цих працюючих, а також для отримання певних відомостей. Він 

компенсується тільки наданням визначеного часу відпочинку. Тому вважається 

доцільним та корисним для удосконалення законодавства у сфері регламентації 

робочого часу працівників органів прокуратури прямо встановити у Законі 

України «Про прокуратуру» вказівку про обов’язкове зарахування часу 

чергування цих працюючих до їх робочого часу. 

По-друге, це закріплення в Законі України «Про прокуратуру» чіткого 

переліку випадків щодо залучення прокурорських працівників до роботи в 

понаднормовий час, а також його граничної тривалості. 

Зі змісту Правил внутрішнього трудового розпорядку, які введені у дію 

наказом Генеральної прокуратури України № 73 від 05.07.2011 та які є типовими 

для регіональних і районних прокуратур, вбачається, що для працівників 

прокуратури може бути характерна тривалість робочого часу, яка перевищує 

встановлену трудовим законодавством загальну норму. Так, у вказаному 

підзаконному акті зазначається, що «залучення працівників для виконання 

невідкладної та непередбаченої роботи … у надурочний час проводиться у 

випадках та у порядку, передбачених законодавством [80]. Таким чином, 

прокурорські працівники можуть працювати в умовах понаднормового робочого 

часу, визначеного ст. 62 Кодексу законів про працю України. Однак такий 

механізм правового регулювання є недосконалим. У вказаному приписі йдеться, 

зокрема, про виняткові підстави застосування роботодавцем надурочних робіт, які 

зовсім не властиві службово-трудовій діяльності працівників органів 

прокуратури. Наприклад, це проведення необхідних громадських робіт по 

водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, 

зв’язку – для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують 

правильне їх функціонування, або необхідність виконання вантажно-

розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого 

складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення [24]. Як стає 

зрозуміло з наведеного, Закон України «Про прокуратуру» повинен передбачати 

точний, чіткий й вичерпний перелік підстав, за настання яких прокурорські 
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працівники можуть виконувати свої службово-трудові обов’язки понад 

встановлену тривалість робочого часу. У цьому випадку застосування загальних 

положень Кодексу законів про працю України є недоцільним та фактично нівелює 

особливості понаднормового робочого часу працівників органів прокуратури. 

Тому зазначений профільний закон повинен усунути ці суттєві недоліки. 

З цього приводу можна використати пропозиції К.О. Кизименко, які 

побудовані на практиці країн Європейського Союзу, зокрема Словенії, в 

аналізованій сфері трудових відносин. Вони полягають у необхідності доповнення 

Закону України «Про прокуратуру» нормою про підстави й порядок залучення 

працівників органів прокуратури до виконання службових повноважень у 

понаднормовий час такого змісту: «Залучення до надурочних робіт 

прокурорських працівників допускається лише у зв’язку із: введенням 

надзвичайного стану; вчиненням у районі, який обслуговується органом 

прокуратури, масових заворушень, порушень масового порядку; резонансним 

злочином чи злочином, який потягнув особливо небезпечні шкідливі наслідки з 

метою його швидкого розкриття та розслідування, проведення слідчих дій» [189, 

с. 126]. Тому законодавче закріплення припису зазначеного змісту безпосередньо 

у Законі України «Про прокуратуру» свідчитиме про заборону використання 

працівників органів прокуратури для здійснення ними службово-трудових завдань 

поза межами тривалості робочого часу, яка вважається, згідно з законом, 

понаднормовою. Це слугуватиме інструментом для упорядкування та належної 

організації робочого часу таких працюючих. 

У деяких країнах Європейського Союзу нормативні положення про 

чергування прокурорських працівників детально розроблені. Перш за все, це 

характерно для Федерального Закону Австрійської Республіки «Про Службу 

державного представництва» № 338/1986 від 1986 року [190]. Ним 

передбачаються два види чергування: чергування за викликом та службове 

чергування. Ознаками першого є те, що воно: 1) здійснюється за межами 

службових годин і в органі прокуратури (службі державного представництва); 

2) може проводитися необхідною кількістю прокурорських працівників 
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(державних представників), яка потрібна для забезпечення своєчасного 

опрацювання невідкладних заяв та розпоряджень, але не менше як одним 

працівником; 3) має передбачати такий розподіл працівників органу прокуратури 

для несення чергування за викликом, щоб забезпечити якомога рівномірне їх 

залучення; 4) надає право цим працюючим одноголосно змінювати зазначений 

розподіл із попереднім повідомленням про це керівника органу прокуратури; 

5) встановлює правило, згідно з яким під час чергування за викликом 

прокурорські працівники повинні обирати таке своє місце перебування, щоб вони 

завдяки застосуванню засобів технічної комунікації були досяжними у будь-який 

час і впродовж найкоротшого відрізку часу за межами службового часу могли б 

вчинити відповідні службові дії, здійснення яких не можна відкласти до початку 

наступного службового часу або наступного службового чергування. Інший вид 

чергування прокурорських працівників в Австрії запроваджується Федеральним 

міністром юстиції згідно з вимогами середнього навантаження в окремих органах 

прокуратури (службах державного представництва) впродовж певних часових 

відрізків замість чергування за викликом. Протягом такого службового 

чергування прокурорський працівник, який був призначений здійснювати у 

відповідний день чергування за викликом, повинен бути присутнім у визначених 

службових приміщеннях органу прокуратури, якщо тільки у зв’язку з його 

використанням в межах чергування за викликом або службового чергування він 

не має здійснювати службові дії за межами органу прокуратури [191, с. 159]. Для 

національного трудового законодавства у сфері регламентації робочого часу 

працівників органів прокуратури властивий тільки перший вид чергування, який 

фактично здійснюється за викликом, тобто за розпорядженням керівника цієї 

державної інституції відповідного рівня.  

Із вищевикладеного випливає, що важливим напрямом запозичення є 

законодавче визначення порядку чергувань працівників органів прокуратури. Він 

може бути врегульований як на рівні Закону України «Про прокуратуру», так і в 

спеціальному підзаконному акті. Його структурними елементами обов’язково 

повинні бути: місце проведення чергування; мінімальна кількість прокурорських 
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працюючих, яка має брати участь у чергуванні; рівнопропорційне залучення 

працівників органів прокуратури до чергування; права цих працівників на зміну 

встановленого порядку та оскарження відповідного рішення керівника; облік часу 

чергування таких осіб. Це сприятиме повному нормативному відображенню 

зазначених аспектів часу чергування працівників органів прокуратури, а також 

гарантуватиме захист їх службово-трудових правомочностей, якими вони також 

володіють під час виконання робочих завдань протягом часу чергування. 

Водночас в аналізованому випадку забезпечуватиметься ефективність 

використання часу чергування як самими прокурорським працюючими, так і їх 

керівниками.  

Також ще однією країною Європейського Союзу, якій властиві особливості 

правового регулювання робочого часу прокурорських працівників, є Естонія. 

Згідно зі ст. 51 Закону Республіки Естонія «Про трудовий договір» від 17.12.2008  

працівники можуть працювати позмінно тривалістю до 24 годин, а в деяких 

випадках і понад цей час, однак вони повинні бути забезпечені відпочинком не 

менше 11 годин [192]. Специфіка полягає в тому, що вони визначаються не 

Законом Естонської Республіки «Про прокуратуру» від 22.04.1998 [193], а 

Законом Естонської Республіки «Про цивільну службу» від 13.06.2012 [194]. 

Останній призначений для правового регулювання службово-трудової діяльності, 

зокрема прокурорів, у відповідності з визнаними на міжнародному рівні 

загальними принципами державної служби [195]. Проблемі організації робочого 

часу працівників органів прокуратури в Естонії присвячений ряд статей вказаного 

Закону (статті 35-40, 42). Так, ст. 35 закріплюється нормативне визначення такого 

періоду. Згідно з ним робочий час іменується як час посадової особи («офіційний 

час»), тобто час, коли працівник виконує службові обов’язки. Також 

закріплюються види робочого часу: повний та неповний. Для першого є 

характерним 40 робочих годин протягом будь-якого семиденного періоду та 8-

годинний робочий день. Щодо другого, то він встановлюється тільки за згодою 

прокурорських працівників [195]. 
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Положенням ст. 36 Закону Естонської Республіки «Про цивільну службу» 

закріплюється правило-гарантія про обмеження робочого часу прокурорських 

працівників. Його суть полягає в тому, що час роботи разом з надурочною 

роботою в середньому не може перевищувати 48 годин протягом семи днів 4-

місячного звітного періоду. Щодо понаднормового робочого часу, то він 

регламентується окремою ст. 39 [194]. Відповідно до останньої керівник органу 

прокуратури може вимагати від працівника виконувати службові функції за 

межами робочого часу, якщо такі функції виникають з надзвичайних обставин і 

повинні бути здійснені невідкладно. В інших випадках понаднормовий робочий 

час може бути застосований за згодою прокурорського працівника, оформленої у 

письмовій формі. Крім того, ці правила не поширюються на таких працюючих 

органів прокуратури, як вагітних жінок або осіб, які перебувають у відпустці по 

вагітності та пологах. У такому разі забороняється залучати їх до надурочної 

роботи. Водночас, на прохання працівників керівник органу прокуратури 

зобов’язаний прийняти до уваги й інші істотні факти, які можуть перешкодити 

працювати понаднормово, у тому числі й ту обставину, що прокурорський 

працівник виховує дитину у віці до трьох років або дитину-інваліда. Також 

передбачаються дві альтернативні форми компенсації за виконання службово-

трудових завдань протягом періоду, що перевищує нормальну тривалість 

робочого часу. Це може бути збільшення у 1,5 рази базового посадового окладу 

або надання на прохання працівника додаткового вільного часу, тривалість якого 

дорівнює періоду понаднормової роботи [161, с. 103-104]. 

Особливим є і механізм організації робочого часу естонських 

прокурорських працівників. Його основними рисами, що відображені у ст. 37 

Закону Естонської Республіки «Про цивільну службу», є те, що: 1) перерви 

протягом робочого дня не зараховуються в робочий час, крім випадків, коли 

характер виконуваних функцій вимагає надати працівникам перерву і керівник 

надає їм офіційну можливість відпочити в робочий час; 2) керівник органу 

прокуратури або уповноважена ним особа може змінити організацію робочого 
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часу в інтересах служби, завчасно попередивши про це працівників, протягом 

розумного періоду часу [194].  

Ще однин важливий припис – ст. 40 «Робота в нічний час та робота в дні 

державних свят» Закону Естонської Республіки «Про цивільну службу» [194]. 

Ним передбачаються досить обґрунтовані постулати про те, що, за загальним 

правилом, працівники органів прокуратури можуть працювати у нічний час (з 22 

години до 6 години) або у день державного свята, тільки якщо це є їх службово-

трудовим обов’язком, визначеним посадовою інструкцією, або якщо вони 

виникають з надзвичайних обставин і потребують негайного виконання. 

Водночас, зі ст. 42 вищевказаного Закону вбачається, що для працівників органів 

прокуратури у досліджуваній країні Європейського Союзу в імперативному 

порядку встановлюється скорочений робочий час. Під останнім естонський 

законодавець розуміє безпосередньо робочий день перед днем Нового року, 

річниці Естонської Республіки, Дня Перемоги та Різдва. Тривалість такого 

робочого часу повинна бути скорочена на 3 години [161, с. 104]. 

Крім того, своєрідною рисою естонського законодавства про прокуратуру є 

закріплення засадничих положень про час чергування прокурорських працівників. 

Так, ст. 22-2 зазначеного акта закріплюється нормативне визначення терміна 

«чергування». Під останнім слід розуміти час, коли прокурор повинен бути 

доступний у неробочі години для виконання непередбачених або термінових 

завдань служби. Також встановлюються правила, згідно з якими: чергування 

може відбуватися під час відпустки; на час чергування на прокурорських 

працівників не поширюються положення закону про працю; за чергування 

здійснюється додаткова виплата в розмірі десяти відсотків заробітної плати 

працюючих органів прокуратури. До того ж необхідно підкреслити важливість 

наступних положень, якими визначаються гарантії реалізації службово-трудових 

прав вказаних осіб. По-перше, встановлюється, що тривалість чергування без 

згоди прокурорських працівників не повинна перевищувати 250 годин на місяць. 

По-друге, утверджується, що чергування, протягом якого такі працюючі 

виконували свої обов’язки, вважається робочим часом [193, с. 376-377].  



152 

 

Таким чином, досвід Естонії у контексті правового регулювання робочого 

часу працівників органів прокуратури є вагомим для таких напрямів запозичення 

в Україну: доповнення профільного національного закону комплексною групою 

статей (із визначенням гарантій дотримання таких положень) з деталізацією умов 

і порядку обліку робочого часу працівників органів прокуратури, розмежування 

повної та неповної тривалості робочого часу, врегулювання аспектів щодо 

понаднормового робочого часу (зокрема в період державних і релігійних свят), 

нічного часу та скороченого робочого часу. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Проблемами правового регулювання робочого часу працівників 

прокуратури є: 

– застарілість норм чинного трудового законодавства та законодавства у 

сфері діяльності прокуратури, що регулює особливості робочого часу працівників 

прокуратури; 

– відсутність чіткого законодавчого визначення поняття робочого часу 

у законодавстві України; 

– неналежне підґрунтя правового регулювання часу роботи працівників 

прокуратури; 

– наявність у чинному законодавстві у сфері регламентації робочого 

часу працівників прокуратури дублюючих норм права; 

– відсутність регламентування поняття «ненормований робочий час»; 

– відсутність норми, яка регламентувала особливості встановлення 

неповного робочого дня або неповного робочого тижня для працівників 

прокуратури; 

– покладення на керівників прокуратури обов’язку здійснювати 

контроль за присутністю працівників прокуратури на відведених робочих місцях 

протягом робочого дня; 

– відсутність правового визначення облікового часу працівників 

прокуратури. 

2. Шляхами вирішення вищезазначених проблем визначено наступні: 

– прийняття нового Трудового кодексу України, який би регламентував 

поняття робочого часу, а також особливості встановлення робочого часу окремих 

категорій працівників, зокрема працівників прокуратури; 

– внесення змін до чинного Закону України «Про прокуратуру» щодо 

регламентування робочого часу прокурорських працівників, зокрема шляхом 

встановлення у розділі соціального та матеріально-побутового забезпечення 

прокурорів та інших працівників органів прокуратури  закріплення у розділі  
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«Соціальне та матеріально-побутове забезпечення прокурора та інших 

працівників органів прокуратури»  статті «Робочий час працівників прокуратури», 

в якій визначити сутність поняття «робочий час»; 

– вивчення наукових розробок вчених-науковців щодо прийняття нового 

Трудового кодексу України та особливостей правової регламентації робочого 

часу на зразок європейських стандартів; 

– внесення змін до чинного Кодексу законів про працю, які передбачають 

визначення поняття, видів, особливостей робочого часу; 

– закріплення на рівні діяльності органів прокуратури особливостей 

правового регулювання робочого часу працівників прокуратури в системі органів 

прокуратури України; 

– впорядкування нормативно-правових актів у сфері регламентування 

робочого часу працівників органів прокуратури; 

– прийняття Положення про організацію та встановлення робочого часу 

працівників органів прокуратури, в якому визначити загальні положення щодо 

робочого часу працівників прокуратури, види робочого часу працівників органів 

прокуратури; 

– прийняття єдиного системного нормативно-правового акта, який би  

врегулював особливості робочого часу працівників органів прокуратури; 

– визначення поняття ненормованого робочого часу для працівників 

органів прокуратури шляхом закріплення в Законі України «Про прокуратуру» 

особливостей встановлення ненормованого робочого часу для працівників органів 

прокуратури; 

– внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо 

ненормованого часу роботи як особливого виду робочого часу працівників 

органів прокуратури, де прописати визначення та особливості ненормованого 

робочого часу працівників органів прокуратури, а також оплату праці у разі 

залучення працівників прокуратури до ненормованого робочого часу; 

– розкриття сутності поняття неповного робочого дня та неповного 

робочого тижня, в тому числі для працівників прокуратури. Тобто у разі 
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прийняття нових нормативно-правових актів, що стосуються робочого часу 

працівників прокуратури, визначити в них неповний робочий день та неповний 

робочий тиждень або внести зміни до Закону України «Про прокуратуру», 

передбачивши неповний робочий день та неповний робочий тиждень як 

специфічні різновиди робочого часу працівників органів прокуратури; 

– регламентування порядку та особливостей встановлення неповного 

робочого дня та неповного робочого тижня працівників органів прокуратури; 

– встановлення організаційно-правового механізму здійснення 

контролю за присутністю працівників прокуратури на відведених робочих місцях 

протягом робочого дня на основі прийняття Положення про особливості 

здійснення контролю за робочою діяльністю працівників прокуратури у системі 

органів прокуратури; 

– прийняття нормативно-правового акта, який би врегулював порядок 

обліку робочого часу працівників органів прокуратури, зокрема Положення про 

організацію обліку робочого часу працівників органів прокуратури, в якому 

визначити загальні положення, поняття обліку робочого часу, засоби обліку часу 

роботи, ведення табеля обліку часу роботи, порядок складання графіків роботи 

(змінності), прикінцеві положення тощо. 

3. Однією із проблем правового регулювання часу роботи працівників 

прокуратури є застарілість норм чинного трудового законодавства та 

законодавства у сфері діяльності прокуратури, що регулює особливості 

робочого часу працівників прокуратури. Для усунення розбіжностей у 

правовому регулюванні часу роботи працівників прокуратури необхідно, щоб 

норми Кодексу законів про працю відповідали сучасним вимогам, які 

висуваються до таких кодифікованих нормативно-правових актів. Крім того, 

положення даного нормативно-правового акта повинні сприяти реалізації 

трудового потенціалу роботодавця та працівника впродовж робочого часу, а 

також гарантувати дотримання основних прав та свобод при виконанні 

службових обов’язків. 
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Напрямами вирішення такої проблеми правового регулювання робочого 

часу працівників прокуратури є: 1) прийняття нового Трудового кодексу України, 

який би регламентував поняття робочого часу, а також особливості встановлення 

робочого часу окремих категорій працівників, зокрема працівників прокуратури; 

2) внесення змін до чинного Закону України «Про прокуратуру» щодо 

регламентування робочого часу прокурорських працівників,  зокрема шляхом 

встановлення у розділі соціального та матеріально-побутового забезпечення 

прокурорів та інших працівників органів прокуратури  закріплення у розділі  

«Соціальне та матеріально-побутове забезпечення прокурора та інших 

працівників органів прокуратури»  статті «Робочий час працівників прокуратури», 

в якій визначити сутність поняття «робочий час». 

4. Шляхами запозичення позитивного досвіду країн ЄС щодо правового 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури є: 

– закріплення на рівні Закону України «Про прокуратуру» основних 

положень про робочий час працівників органів прокуратури; 

– запровадження на нормативному рівні нестандартних режимів 

робочого часу прокурорських працівників; 

– внесення системних змін до профільного законодавчого акта про 

прокуратуру; 

– законодавче визначення й закріплення стандартів і видів робочого 

часу прокурорських працівників у розумному поєднанні з нестандартними його 

режимами; 

– імплементація до Закону України «Про прокуратуру» положення про 

те, що чергування працівників органів прокуратури є їх робочим часом; 

– закріплення в Законі України «Про прокуратуру» чіткого переліку 

випадків щодо залучення прокурорських працівників до роботи в понаднормовий 

час, а також його граничної тривалості; 

– нормативне встановлення комплексу правових засад організації 

робочого часу працівників органів прокуратури; 
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– юридичне вираження часу чергування як робочого часу працівників 

органів прокуратури. 

4. Визначено, що з огляду на досвід Австрії у досліджуваній сфері 

важливим напрямом запозичення є законодавче закріплення порядку чергувань 

працівників органів прокуратури. Він може бути врегульований як у Законі 

України «Про прокуратуру», так і в спеціальному підзаконному акті. Його 

структурними елементами обов’язково мають бути наступні: місце проведення 

чергування; мінімальна кількість прокурорських працівників, яка повинна брати 

участь у чергуванні; рівнопропорційне залучення працівників органів 

прокуратури до чергування; права цих працівників на зміну встановленого 

порядку та оскарження відповідного рішення керівника; облік часу чергування 

таких осіб. Це сприятиме повному нормативному відображенню зазначених 

аспектів часу чергування працівників органів прокуратури, а також гарантуватиме 

захист їх службово-трудових правомочностей, якими вони володіють і під час 

виконання робочих завдань протягом часу чергування. В аналізованому випадку 

забезпечуватиметься й ефективність використання часу чергування як самими 

прокурорськими працівниками, так і їх керівниками. 

5. За результатами розгляду особливостей правового регулювання 

робочого часу працівників прокуратури Словенії виокремлено наступні напрями 

запозичення досвіду цієї європейської країни. По-перше, це імплементація до 

Закону України «Про прокуратуру» положення про те, що чергування 

працівників органів прокуратури є їх робочим часом. Чинне законодавство про 

організацію діяльності працівників прокуратури надає чергуванню значення 

особливого виду періоду часу, який не є робочим, оскільки передбачає тільки 

обов’язок працівників прокуратури знаходитися на визначеному керівником 

органу прокуратури робочому місці з метою вирішення невідкладних питань, не 

пов’язаних з службово-трудовими обов’язками цих працюючих, а також 

отримання певних відомостей. Він компенсується тільки наданням визначеного 

часу відпочинку. Тому вважається доцільним та корисним для удосконалення 

законодавства у сфері регламентації робочого часу працівників органів 



158 

 

прокуратури прямо встановити у Законі України «Про прокуратуру» вказівку на 

обов’язкове зарахування часу чергування цих працівників до їх робочого часу. 

По-друге, перспективні зміни до законодавства мають стосуватися 

закріплення в Законі України «Про прокуратуру» чіткого переліку випадків 

щодо залучення прокурорських працівників до роботи в понаднормовий час, а 

також його граничної тривалості. Закон України «Про прокуратуру» повинен 

передбачати точний, чіткий й вичерпний перелік підстав, відповідно до яких 

прокурорські працівники можуть виконувати свої службово-трудові обов’язки 

понад встановлену тривалість робочого часу. У цьому випадку застосування 

загальних положень Кодексу законів про працю України є недоцільним та 

фактично нівелює особливості понаднормового робочого часу працівників 

органів прокуратури. Тому зазначений профільний закон повинен усунути ці 

суттєві недоліки. Законодавчий припис безпосередньо у Законі України «Про 

прокуратуру» свідчитиме про заборону використання працівників органів 

прокуратури для здійснення ними службово-трудових завдань поза межами 

тривалості робочого часу, яка вважається згідно з законом понаднормовою. Це 

слугуватиме інструментом для упорядкування та належної організації робочого 

часу таких працівників. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено нове теоретичне вирішення наукового 

завдання – виявлення особливостей правового регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури в Україні та країнах ЄС. На підставі проведеного 

дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, 

спрямованих на досягнення поставленої мети. 

1. Робочий час працівників органів прокуратури – це законодавчо 

регламентований проміжок календарного часу, впродовж якого працівник 

відповідного органу прокуратури зобов’язаний у межах своїх повноважень 

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

також держави загалом. 

Ознаками робочого часу працівників органів прокуратури є такі: 

1) внутрішня урегульованість, яка здійснюється безпосередньо Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку згідно з чинним законодавством України; 2) 

надурочність – залучення працівників органів прокуратури до роботи у 

передбачених законодавством випадках у надурочний час; 3) відсутність гнучкого 

режиму робочого часу – неможливість встановлення неповного та скороченого 

робочого часу для працівників органів прокуратури. Окремою характерною 

рисою останньої ознаки робочого часу працівників органів прокуратури є 

здійснення чергування оперативними працівниками. Специфіка таких чергувань 

полягає в оперативному вирішення різного роду питань, що можуть виникати 

впродовж доби, у вихідні та святкові дні. 

2. Наведено наступну етапізацію становлення та розвитку правового 

регулювання робочого часу працівників органів прокуратури на території 

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

суто декларативний характер, що спостерігалося в реальних недотриманнях 

гранично встановлених норм робочого часу для усіх категорій працівників, 

зокрема й для працівників органів прокуратури; 2) радянський етап (1922–1941 

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

співробітників органів прокуратури, у тому числі визначали та деталізували 

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

здійснені заходи, спрямовані на залучення до праці в обов’язковому порядку всіх 

працездатних громадян і підвищення тривалості їх робочого часу, що відіграло 

важливу роль у зміцненні військової сили СРСР; 4) етап перебудови 

прокурорської системи (1945–1991 рр.) – були створені сприятливі умови для 

працівників органів прокуратури у контексті правової регламентації їх робочого 

часу; 5) новітній етап (1991 – теперішній час) –законодавство незалежної України 

хоч і зазнало позитивних змін, проте й наразі потребує більш взаємоузгодженого 

та комплексного вдосконалення. 

3. Особливостями сучасного стану правового регулювання робочого часу 

працівників органів прокуратури є наступні: правове регулювання робочого часу 

працівників прокуратури здійснюється на рівні внутрішніх правовідносин в 

середині самого органу прокуратури; основу правового регулювання часу роботи 

працівників прокуратури складають загальновизнані нормативно-правові акти; 

більшість нормативно-правових актів у сфері регулювання робочого часу 

працівників прокуратури носять локальний характер, тобто не закріплюються на 

вищому рівні; робочий час працівників прокуратури може перевищувати 

встановлену норму тривалості робочого часу; в порядку, встановленому законом, 

для працівників прокуратури регламентується неповний робочий час; 

встановлення чергувань слідчих, помічників прокурорів, прокурорів у неробочий 

час для вирішення нагальних завдань тощо; встановлення контрольних функцій 

для керівників щодо присутності працівників прокуратури на робочому місці; 

поширеність практики серед працівників прокуратури щодо ненормованого 

робочого часу; заборона на здійснення громадських обов’язків та проведення 

заходів із вирішення кола громадських питань для працівників прокуратури; 

специфіка здійснення обліку робочого часу працівників прокуратури, який 

проводиться щомісячно; необхідність більш чіткої правової регламентації 

робочого часу працівників прокуратури із викладом всіх основних положень, що 
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стосуються норми тривалості робочого часу, визначення самого поняття робочого 

часу тощо. 

4. Специфічними особливостями міжнародних нормативно-правових актів 

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

джерел права Європейського Союзу про робочий час працівників органів 

прокуратури є такі: 1) ними встановлено можливість визначення тривалості 

робочого часу працівників органів прокуратури як тривалістю сорок годин на 

тиждень, так і тривалістю сорок вісім годин на тиждень; 2) правила міжнародного 

договору або міжнародної угоди є пріоритетними у врегулюванні питання 

робочого часу працівників прокуратури, а тому керівники органів прокуратури 

при розробці правил внутрішнього розпорядку можуть керуватись конвенціями 

МОП, а не законодавством про працю України; 3) службова діяльність в органах 

прокуратури переважно віднесена до офісної роботи, тому на неї поширюються 

правила, притаманні такому виду діяльності; 4) питання робочого часу 

працівників прокуратури можуть характеризуватись, у тому числі, й ширшим 

колом особливостей, зокрема тим, що у даній сфері не практикується режим 

неповного робочого часу. 

5. Правовий механізм імплементації європейських норм про робочий час 

працівників органів прокуратури у національне трудове право України є 

наступним: 

1) внутрішній рівень: 

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

нормативно-правові акти, які врегульовують робочий час працівників органів 

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

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

нормативно-правові акти Генеральної прокуратури України та рішення місцевих 

прокуратур тощо; 

б) організаційна складова – органи, що здійснюють імплементацію 

європейських норм про робочий час працівників органів прокуратури, найбільш 

значними з яких є Верховна Рада України та Генеральна прокуратура України; 
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в) функціональна складова – широкий комплекс елементів, що включає 

тлумачення, практику застосування, забезпечення дотримання і виконання норм 

національного трудового права України тощо; 

2) міжнародний рівень: 

а) правова складова – європейські норми про робочий час працівників 

органів прокуратури: міжнародні нормативно-правові акти, які врегульовують 

організацію та діяльність органів прокуратури (керівні принципи ООН, що 

стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування, прийняті на 

Восьмому конгресі ООН у 1990 році, Стандарти професійної відповідальності та 

виклади основних обов’язків і прав прокурорів, ухвалені Міжнародною 

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

працю, які врегульовують питання робочого часу працівників (Конвенція про 

обмеження тривалості робочого часу на промислових підприємствах до восьми 

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

про регулювання робочого часу в торгівлі та установах від 28.06.1930 № 30, 

Конвенція про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень від 

22.06.1935 № 47, Рекомендація щодо рівних можливостей та рівного ставлення до 

працівників чоловіків і жінок: працівники із сімейними обов’язками від 

23.06.1981 № 165, Рекомендація про роботу на умовах неповного робочого часу 

від 24.06.1994 № 182, Директива 2003/88 ЄС «Про деякі аспекти організації 

робочого часу від 04.11.2003 року тощо); внутрішні законодавчі акти про 

прокуратуру держав-членів Європейського Союзу (наприклад, Указ Ради 

міністрів Французької Республіки «Про організацію та скорочення робочого часу 

на державній службі і в судовій системі» від 25 серпня 2000 року № 2000-815, 

Закон Польщі «Про прокуратуру» від 28 січня 2016 року, Закон Литовської 

Республіки «Про прокуратуру» від 13.10.1994 № I-599 тощо); 

б) організаційна складова – міжнародні організації, які створені на підставі 

міждержавних угод (Європейський Союз, Міжнародна організація праці та ін.). 

6. Виділено наступні напрями вирішення проблем правового регулювання 

робочого часу працівників прокуратури: внесення змін до чинного Закону 
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України «Про прокуратуру» щодо регламентування робочого часу працівників 

прокуратури; внесення змін до чинного Кодексу законів про працю, які 

передбачають визначення поняття, видів, особливостей робочого часу; 

закріплення на рівні діяльності органів прокуратури особливостей правового 

регулювання робочого часу працівників прокуратури в системі органів 

прокуратури України; впорядкування нормативно-правових актів у сфері 

регламентування робочого часу працівників органів прокуратури; прийняття 

Положення про організацію та встановлення робочого часу працівників органів 

прокуратури, в якому закріпити загальні норми щодо робочого часу працівників 

прокуратури та його видів; прийняття єдиного системного нормативно-правового 

акта, який би врегулював особливості робочого часу працівників органів 

прокуратури; визначення поняття ненормованого робочого часу для працівників 

органів прокуратури шляхом закріплення в Законі України «Про прокуратуру» 

особливостей встановлення ненормованого робочого часу для працівників органів 

прокуратури; внесення зміни до Закону України «Про прокуратуру» щодо 

ненормованого часу роботи як особливого виду робочого часу працівників 

органів прокуратури; розкриття сутності поняття неповного робочого дня та 

неповного робочого тижня, в тому числі для працівників прокуратури; 

регламентування порядку та особливостей встановлення неповного робочого дня 

та неповного робочого тижня працівників органів прокуратури; встановлення 

організаційно-правового механізму здійснення контролю за присутністю 

працівників прокуратури на відведених робочих місцях протягом робочого дня на 

основі прийняття Положення про особливості здійснення контролю за робочою 

діяльністю працівників прокуратури у системі органів прокуратури; прийняття 

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

працівників органів прокуратури, зокрема Положення про організацію обліку 

робочого часу працівників органів прокуратури, в якому визначити загальні 

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

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

прикінцеві положення тощо; вивчення наукових розробок вчених-науковців щодо 
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прийняття нового Трудового кодексу України та особливостей правової 

регламентації робочого часу на зразок європейських стандартів; прийняття нового 

Трудового кодексу України, який би регламентував поняття робочого часу, а 

також особливості встановлення робочого часу окремих категорій працівників, 

зокрема працівників прокуратури. 

7. Запропоновано наступні шляхи запозичення позитивного досвіду країн 

ЄС щодо правового регулювання робочого часу працівників органів прокуратури: 

закріплення на рівні Закону України «Про прокуратуру» основних положень про 

робочий час працівників органів прокуратури; запровадження на нормативному 

рівні нестандартних режимів робочого часу працівників прокуратури; внесення 

системних змін до профільного законодавчого акта про прокуратуру; законодавче 

визначення й закріплення стандартів і видів робочого часу працівників 

прокуратури у розумному поєднанні з нестандартними його режимами; 

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

чергування працівників органів прокуратури є їх робочим часом; закріплення в 

Законі України «Про прокуратуру» чіткого переліку випадків щодо залучення 

працівників прокуратури до роботи в понаднормовий час, а також його граничної 

тривалості; нормативне встановлення комплексу правових засад організації 

робочого часу працівників органів прокуратури; юридичне вираження часу 

чергування як робочого часу працівників органів прокуратури. 
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ДОДАТОК 2 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ: 

Підсумки розробки проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані 

узагальнення і висновки доповідалися дисертантом на засіданнях кафедри 

трудового права та права соціального забезпечення, а також були оприлюднені 

на всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Теорія і практика розвитку 

правових інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 року), «Актуальні проблеми 
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2017 року), «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» 

(м. Львів, 27–28 січня 2017 року). 


