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покладалися функції гаранта національної безпеки України і голови Ради 

національної безпеки України. В Конституції України 1996 р. це питання 

вирішено значно глибше. По-перше, в ній, по суті, конституйовано новий 

державний орган – Раду національної безпеки і оборони України, що 

успадкував функції колишніх Ради оборони і Ради національної безпеки. По-

друге, Конституція визначає основні завдання цього органу – координацію і 

контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і 

оборони. По-третє, безпосередньо в тексті Конституції визначено принципові 

засади формування РНБОУ і, зрештою, Конституція містить пряму вказівку 

щодо розробки спеціального закону, який визначав би функції і повноваження 

Ради. 

Отже, на нинішній момент Рада національної безпеки і оборони України  – 

це спеціалізований державний орган з конституційним статусом, який є 

органічною частиною системи президентської влади і покликаний забезпечити 

одну з найважливіших конституційних функцій Президента – гарантувати 

державну незалежність і національну безпеку держави.  

 

Богачова Н.В. 

НТУ «ХПІ» 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  РОБОЧОГО ЧАСУ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Статтею 45 Конституції України передбачено, що працівникові 

гарантується встановлена законом тривалість робочого часу.  

Робочий час – це встановлений законодавством відрізок календарного 

часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового 

розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати 

свої трудові обов'язки. Розрізняють нормальний, скорочений і неповний 

робочий час. Так, відповідно до ст.50 КЗпП України нормальна тривалість 

робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. 

Робочий тиждень – це тривалість робочого часу протягом календарного тижня. 

Звичайно застосовуються два види робочого тижня: 5-денний з двома 

вихідними днями і 6-денний з одним вихідним днем. 40-годинна гранична 

норма робочого часу повинна дотримуватися при 5 і 6-денному робочому 

тижні. При 6-денному робочому тижні тривалість робочого дня напередодні 

вихідного дня не може перевищувати 5 годин (ст.53 КЗпП), а напередодні 

святкових і неробочих днів – скорочується на одну годину. 

Скорочений робочий час встановлюється законодавством. Так, відповідно 

із ст.51 КЗпП для працівників, праця яких відбувається на роботах зі 

шкідливими умовами праці, встановлюється скорочена тривалість робочого 

часу – від 24 до 36 годин на тиждень. Перелік таких робіт і тривалість робочого 

часу при їх виконанні передбачені Списком виробництв, цехів, професій і посад 

зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпустку і 

скорочений робочий день,  порядок застосування Списку регулює інструкція, 

затверджена постановою Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 21.11.75 p. 
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Потрібно звернути увагу на те, що відносно додаткових відпусток діє Список, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 p., 

але відносно скороченого робочого часу діють ще акти Держкомпраці СРСР і 

ВЦРПС від 25 жовтня 1974 p. і 21 листопада 1975 p. Право на скорочений 

робочий день виникає, якщо працівник виконує роботи у шкідливих умовах 

праці не менше за половину робочого дня. Вказаний список обов'язковий для 

всіх підприємств, установ, де є види робіт, професії і посади, вказані в ньому. 

Законодавством встановлений скорочений (36-годинний) робочий 

тиждень для деяких категорій працівників, трудова діяльність яких пов'язана з 

особливим характером праці (наприклад, педагогічні працівники, медичні 

працівники та ін.) або станом здоров'я (деякі категорії інвалідів). Для осіб, які 

працюють у зоні відчуження, встановлений 36-годинний робочий тиждень (див. 

постанову Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 p. №223 «Про доплати 

і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного 

обов'язкового відселення після повного відселення жителів»). 

Скорочена тривалість робочого часу передбачена для неповнолітніх 

працівників з метою охорони їх здоров'я. Так, для працівників віком від 16 до 

18 років встановлений 36-годинний робочий тиждень, віком від 15 до 16 років – 

24-годинний робочий тиждень (ст. 51 КЗпП). Для учнів віком від 14 до 15 років, 

які працюють в період канікул, – не більш 24 годин на тиждень, а якщо учні 

працюють протягом навчального року у вільний від занять час, то тривалість їх 

робочого часу на повинна перевищувати половини тієї норми, яка встановлена 

для осіб відповідного віку, тобто для учнів віком від 14 до 16 років – не більше 

12 годин на тиждень, а віком від 16 до 18 років – 18 годин на тиждень (ст. 51 

КЗпП). 

Ст. 54 КЗпП передбачає скорочення робочого часу на 1 годину при роботі 

в нічний час. Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку. Не 

допускається залучення до роботи в нічний час працівників у віці до 18 років, 

вагітних жінок, жінок, що мають дітей у віці до 3 років. Залучати до роботи в 

нічний час інвалідів можливо тільки з їх згоди і при умові, що така робота не 

суперечить медичним показанням (ст. 55 КЗпП). 

 

Брыдков А. 

НТУ «ХПИ» 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 

Волонтерство давно стало движущей силой  развития в Европе. К 

сожалению, до недавнего времени в Украине волонтерство имело 

исключительно локальный характер. Все изменилось с началом подготовки к 

Евро 2012,  корда  волонтерское движение  стало играть одну из основных 

ролей, наравне с самими матчами. В связи с этим государство не могло не 

принять закон о волонтерстве. 19 апреля 2011 года был подписан Президентом, 

а 17 мая того же года вступил в действие Закон Украины «О волонтерской 


