
182

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
п

ра
ц

і т
а 

со
ц

іа
л

ьн
а 

п
о

л
іт

и
ка

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2018
www.business-inform.net

УДК 349.2

ОРгАНІЗАцІйНО-пРАвОвІ ОСОблИвОСТІ ЗАСТОСувАННя ДИСТАНцІйНОгО РЕЖИМу пРАцІ 
ТА гНучкОгО РЕЖИМу РОбОчОгО чАСу НАукОвИх пРАцІвНИкІв  

ЗАклАДу вИщОї ОСвІТИ
2018 ЛИТОВЧЕНКО І. В. 

УДК 349.2
Литовченко І. В. Організаційно-правові особливості застосування дистанційного режиму праці та гнучкого режиму 

робочого часу наукових працівників закладу вищої освіти
Метою статті є визначення основних організаційно-правових особливостей застосування дистанційного режиму праці, встановлення та об-
ліку гнучкого режиму робочого часу наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. У процесі дослідження було проаналізовано 
організаційно-правові особливості застосування дистанційного режиму праці та гнучкого режиму робочого часу наукових працівників закладу 
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Здійснення науково-пошукової діяльності є прі-
оритетним напрямом діяльності закладів вищої 
освіти (ЗВО). Саме результати наукової діяль-

ності відображають значущість ЗВО у формуванні но-
вих підходів, методів та технологій, що покликані по-
кращити, спростити чи вдосконалити будь-які процесі 
в науці, економіці та інших сферах життя людини. Щоб 

забезпечити ефективне функціонування ЗВО в цілому 
та його наукової складової зокрема, слід враховувати 
вплив багатьох чинників. Так, у сучасних умовах існує 
багато перешкод на шляху інтенсивного розвитку ві-
тчизняної університетської науки. Серед них можна 
відзначити недосконалість нормативно-правових та 
організаційних чинників функціонування, а саме: від-
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сутність чіткої регламентації наукової діяльності, пра-
вового забезпечення свободи й ініціативи наукових 
колективів, проблеми економії витрат на комунальні 
послуги та ефективного використання робочого часу 
їх працівників в позааудиторних приміщеннях тощо. 
Останнім часом в українському законодавстві відбу-
валися певні зміни, що стосуються регулювання ро-
бочого часу науковців. Закон України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність», що набрав чинності у 
2016 р. [6], констатує можливість запровадження для 
наукових працівників і спеціалістів ЗВО та наукових 
установ гнучкого графіка робочого часу та дистан-
ційного режиму праці. Однак законодавці не дають 
жодних роз’яснень щодо змісту цих режимів праці 
та особливостей їх застосування, що створює певні 
складнощі у практичній їх реалізації. Навіть у проекті 
Трудового Кодексу України правовий статус працівни-
ків, що працюють дистанційно, не визначено.

Правові питання регулювання робочого часу 
наукових і науково-педагогічних працівників були 
предметом дослідження таких вчених, як Г. С. Гонча-
рова, А. А. Гробова, Т. В. Красюк, Н. М. Хуторян та ін-
ших. Аналіз нетипових форм зайнятості, у тому числі 
дистанційної праці, працівників різних категорій міс-
титься в роботах таких вітчизняних і зарубіжних уче-
них і спеціалістів, як С. В. Вишновецька, Л. В. Котова, 
Т. Д. Ален, Т. Д. Голден, К. М. Шоклі, Я. В. Свічкарьо-
ва, О. С. Прилипко, О. В. Демченко тощо. Проте, не 
применшуючи значення праць цих науковців, слід 
відзначити, що велика кількість проблем у зазначеній 
сфері залишається невирішеною і потребує ґрунтов-
ного наукового дослідження. 

У науковій літературі наразі не існує загальновиз-
наної думки щодо чіткого встановлення щоден-
ної тривалості, особливостей використання, 

обліку й вибору режиму роботи наукових працівників, 
що і підкреслює актуальність даної теми наукового 
пошуку. Особливо гостро дана проблема постала із 
прийняттям Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» від 26.11.2015 р., який дозволяє 
встановлювати дистанційний режим праці та гнучкий 
режим робочого часу для науковців. Зокрема, він про-
понує встановлювати режим праці із саморегулюван-
ням часу початку, закінчення і тривалості робочого 
часу впродовж робочого дня, з дотриманням вимог 
статей 50–52 і 56 Кодексу законів про працю України. 
Разом з цим, на законодавчому рівні не визначено по-
рядку раціонального використання, встановлення та 
обліку робочого часу наукових працівників.

Метою статті є визначення основних організа-
ційно-правових особливостей застосування дистан-
ційного режиму праці, встановлення та обліку гнуч-
кого режиму робочого часу наукових працівників за-
кладів вищої освіти та наукових установ. Досягнення 
поставленої мети передбачає:

 ґрунтовний аналіз законодавчо-правової 
бази, що регулює соціально-трудові відноси-
ни та регламентує зокрема режими праці та 
робочий час; 

 визначення основних засобів контролю вимі-
рювання результатів наукової діяльності; 

 розробку рекомендацій щодо ефективного 
контролю за використанням робочого часу 
та надання можливості працівникам само-
стійно розподіляти свій робочий час.

Відомо, що поняття гнучкого графіка робочого 
часу не є новим для вітчизняного законодав-
ства. Так, ще у 2006 р. Міністерством праці 

та соціальної політики були затверджені Методичні 
рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму 
робочого часу [10], згідно з якими гнучкий режим 
робочого часу визначено як форму організації праці, 
за якою для деяких категорій працівників, для пра-
цівників окремих підприємств або їх структурних 
підрозділів установлюється режим праці із саморегу-
люванням часу початку, закінчення та тривалості ро-
бочого часу впродовж робочого дня, робочого тиж-
ня або певного облікового періоду, з обов’язковим 
встановленням тривалості перебування на робочому 
місці протягом певного періоду. При цьому, відповід-
но до статті 50 Кодексу Законів про Працю України 
(КЗпП) нормальна тривалість робочого часу праців-
ників не може перевищувати 40 годин на тиждень.  
У колективних договорах або інших локальних актах 
можуть бути закріплені положення про 40-годинний 
робочий тиждень, а також менші за тривалістю нор-
ми робочого часу на підприємстві, в установі, ор-
ганізації. Також, згідно з нормами статті 13 КЗпП і 
статті 7 Закону України «Про колективні договори і 
угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII, питання режиму ро-
боти, тривалості робочого часу і відпочинку є пред-
метом колективно-договірного регулювання. Усе це 
створює передумови для впровадження колективно-
договірного та індивідуального регулювання трива-
лості робочого часу, а значить, забезпечує можли-
вість запровадження гнучкого режиму робочого часу 
відповідно до рекомендацій [6]. Однак на законодав-
чому рівні порядок запровадження та обліку гнучко-
го режиму робочого часу у КЗпП не встановлений.

У методичних рекомендаціях щодо встановлен-
ня гнучкого режиму робочого часу [10] зазначається, 
що в організаціях можуть реалізовуватись різні варі-
анти гнучкого режиму. Зокрема, можуть варіюватися 
початок і закінчення робочого дня, його тривалість, 
вільний час від роботи залежно від виробничих та 
інших умов. Окремі вчені та спеціалісти-практики [1; 
7] вважають, що в деяких ситуаціях на окремих ви-
дах робіт, наприклад у разі нерівномірного впродовж 
місяця розподілу роботи, може вводитися ненормо-
ваний робочий день. Відповідно до цього варіанта 
гнучкого режиму робочого часу мірою праці, поряд 
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із тривалістю робочого часу, є також коло й обсяг 
обов’язків, що покладають на працівника. 

Ненормований робочий день є однією з умов 
праці деяких категорій працівників, робота яких у 
зв’язку зі специфікою та характером їхньої праці не 
завжди вкладається в рамки нормального робочого 
дня. Такий режим може встановлюватися для осіб 
адміністративного, управлінського, технічного й 
госпо¬дарського персоналу, робота яких не піддаєть-
ся обліку за ча¬сом; для працівни¬ків, які розподіля-
ють час для роботи на свій розсуд; для пра¬цівників, 
робочий час яких за характером роботи поділяється 
на частини невизначеної тривалості. 

Усім цим умовам відповідає робота наукових 
працівників вищих навчальних закладів та 
науково-дослідних установ. Їх графік роботи 

часто ненормований та вимагає індивідуального під-
ходу. Так, за даними роботи [1], праця «генераторів» 
наукових ідей у колективах науково-дослідних інсти-
тутів та інших підрозділів, зайнятих науковими до-
слідженнями, взагалі не піддається нормуванню. Це 
підтверджують дослідження вчених у сфері права [3; 
9], що констатують особливу специфіку режиму пра-
ці науковців, яка полягає в тому, що значна частина їх 
робочого часу протягом робочого дня пов’язана з ви-
конанням роботи за межами робочого місця. Наукові 
працівники закладів вищої освіти беруть участь у на-
укових дослідженнях, часто навіть у декількох. Але 
при цьому вони не знаходяться постійно на робочому 
місці та, фактично, мають гнучкий робочий час, влас-
не навантаження або завдання, власну тематику дослі-
дження, що включає в себе наукову роботу. Таким чи-
ном, виконання ними наукових досліджень фактично 
відбувається дистанційно. Те саме і з науковцями, за-
лученими до досліджень у господарських договорах чи 
договорах, що фінансуються окремими організаціями. 
Слід зазначити, що все це стосується саме теоретико-
прикладних досліджень, які не вимагають особливого 
обладнання та проведення дослідів у лабораторіях. 

Іншим варіантом реалізації гнучкого режиму 
праці, який відзначається у згаданих вище Методич-
них рекомендаціях, є підсумований облік робочого 
часу. У разі застосування даного режиму обліковий 
період встановлюється в колективному договорі під-
приємства і може вимірюватися місяцем, кварталом, 
півріччям або роком. Щоденна або щотижнева трива-
лість робочого часу, встановлена графіком, може ко-
ливатися протягом облікового періоду, але загальна 
сума годин роботи за обліковий період має дорівню-
вати нормі робочого часу в обліковому періоді. 

Однак, згідно зі статтею 61 КЗпП, установлення 
підсумованого обліку робочого часу можливе лише 
в організаціях з безперервним циклом, а також на 
окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділен-
нях і на деяких видах робіт, де за умовами виробни-
цтва (роботи) не може бути додержана встановлена 

для даної категорії працівників щоденна або тижне-
ва тривалість робочого часу. До того ж, за цих умов 
обов’язковим є повне відпрацювання закріпленої за-
конодавством кількості робочих годин в обліковому 
періоді, прийнятого для підсумованого обліку робо-
чого часу (тиждень, місяць, квартал, рік). Відповідно, 
єдиною мірою праці за цих умов є відпрацьований 
час, що, як уже було зазначено, не збігається з умова-
ми праці та специфікою роботи науковців, оскільки 
результати праці цієї категорії працівників не мають 
втілення у фізичному вимірі як продукція, і контроль 
відпрацьованого часу не дає повного уявлення про 
їхню завантаженість протягом робочого дня.

Отже, порівнюючи різні варіанти режимів 
гнучкого режиму робочого часу, можна ви-
значити, що найбільш сприятливим для про-

дуктивної праці для наукових працівників вищих 
навчальних закладів та науково-дослідних установ 
є встановлення ненормованого робочого дня. Юри-
дичною підставою для віднесення працівників до 
категорії осіб з ненормованим робочим днем на під-
приємствах (в організаціях і установах) є відповід-
ні списки посад і професій, що затверджуються при 
укладанні колективного договору і є додатком до 
нього. Аналіз колективних догорів деяких ВНЗ міста 
Харкова дозволив встановити, що даний режим вже 
застосовується на практиці цими організаціями для 
таких посад, як начальник науково-дослідної части-
ни, завідувачі науково-дослідними лабораторіями та 
їх секторами, головні, провідні та старші наукові спів-
робітники, що мають науковий ступінь тощо.

Відповідно до п. 3.1 методичних рекомендацій 
[10] організація праці працівників в умовах гнучкого 
режиму робочого часу передбачає три складові ро-
бочого часу, на які може поділятися робочий день, 
а саме: 1) фіксований час – це час, коли працівник 
обов’язково повинен бути на робочому місці й вико-
нувати безпосередньо свої функції; 2) змінний час –  
це час, коли працівник на свій розсуд може почина-
ти та закінчувати свій робочий день; 3) час перерви 
на відпочинок і харчування – цей час працівник ви-
користовує на свій розсуд і може бути відсутнім на 
робочому місці. Застосування даного режиму при 
поденному обліку робочого часу передбачає необхід-
ність щоденного перебування працівника на робочо-
му місці. Модифікація даного режиму з урахуванням 
специфіки трудової діяльності науковця може мати 
такий вигляд: 1) фіксований час; 2) змінний час, коли 
працівник на власний розсуд використовує час і може 
бути відсутнім на робочому місці. При цьому фіксо-
ваний час необов’язково має бути кожного робочого 
дня. Це може бути, наприклад, у понеділок з 9:00 до 
11:00 (для зустрічі з керівником наукового проекту, 
отримання завдань на тиждень, погодження дій з ко-
легами по проекту тощо) та в четвер з 10:00 до 11:00 
(для проведення проміжного контролю результатів 
роботи збоку керівника та уточнення завдань).
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Варто зазначити, що при реалізації будь-якого 
варіанта гнучкого режиму робочого часу, від-
повідно до пункту 3.5 розглянутих методичних 

рекомендацій [10], має здійснюватися облік відпра-
цьованого робочого часу та контролю за трудовою 
дисципліною працюючих у цьому режимі. Зазвичай 
для цього використовується типова форма № П-5 
«Табель обліку використання робочого часу». Форма 
табеля має рекомендаційний характер і складається 
з мінімальної кількості показників, необхідних для 
заповнення форм державних статистичних спостере-
жень. Рекомендаційний характер полягає в тому, що 
за необхідності він може бути доповнений іншими 
показниками, потрібними для обліку робочого часу. 
Більш того, у разі потреби можна застосовувати й іншу 
форму табеля або ж придумати свої умовні позначен-
ня, наприклад, для ненормованого робочого часу.

Таким чином, у чинному законодавстві немає 
єдиного підходу до визначення порядку обліку ро-
бочого часу наукових працівників, що спричиняє ряд 
суттєвих проблем і невизначеності у правовому ре-
гулюванні таких суспільних відносин. Загалом, при 
застосуванні інституту робочого часу в трудових від-
носинах виникає чимало складнощів та практичних 
питань, спричинених здебільшого застарілістю поло-
жень чинного законодавства про працю [14].

Для усунення недоліків застосування гнучкого 
режиму робочого часу може бути застосований дис-
танційний режим праці, який дозволено встановлю-
вати згідно з положеннями Закону України «Про на-
укову і науково-технічну діяльність».

Наразі відомо, що різні нетрадиційні форми 
зайнятості, як, наприклад, дистанційна праця, все 
ширше почали застосовуватися в західних країнах. 
Посилюється тенденція до індивідуалізації режимів 
праці, що враховують як потреби організації, так і 
специфічні особисті потреби кожного її працівника 
[8]. За даними досліджень, станом на 2012 р. 37% ком-
паній країн Європи та Америки з найрозвиненішою 
економікою пропонують своїм працівникам дистан-
ційний режим праці. За даними [2], в Україні їх 12%, 
хоча щорічно кількість таких працедавців зростає 
на 15%. Однак офіційної статистики немає, оскільки 
дистанційна зайнятість в Україні перебуває у тіні та 
знаходиться поза межами правового поля.

Закордонний досвід використання дистанцій-
ного режиму праці показав, що наукові заклади само-
стійно регулюють трудові відносини з працівниками 
через встановлення дедлайнів та графіків процесу 
дослідження. Так, зарубіжні науковці Т. Д. Ален,  
Т. Д. Голден, К. М. Шоклі у роботі [16] визначають, що 
дистанційний режим праці має застосовуватися для 
тих працівників, які мають високий рівень самоорга-
нізації, при цьому ефективність дистанційної роботи 
також залежить від задоволеності працівника, рівня 
самомотивації та самодисципліни. Ці дослідники роз-
кривають важливу перевагу застосування дистанцій-

ної роботи, яка полягає в тому, що рівень лояльності 
працівника до організації підвищується відповідно 
до часу, проведеного в дистанційному режимі праці.  
А оскільки працівник відчуває свою належність до 
організації, працює він значно ефективніше.

Українські юристи, аналізуючи вітчизняну 
практику використання дистанційної роботи, відзна-
чають недосконалість правового регулювання цих 
відносин, через що відбувається багато судових по-
зовів з цього питання. Так, юрист з питань трудового 
законодавства М. Полатайко [12] наголошує на тому, 
що КЗпП не містить спеціального регулювання на ви-
падок віддаленої роботи. Подібні трудові відносини 
в Україні регулюються методичними рекомендаціями 
Мінсополітики від 1995 р., які визначають співробіт-
ників, що працюють віддалено, надомниками. Хоча 
зміст і умови праці надомників та тих, що працюють у 
дистанційному режимі, значно відрізняються. Відпо-
відно до цього правовий статус дистанційних праців-
ників не визначено, оскільки ні чинний КЗпП Украї-
ни, ні проект Трудового Кодексу України не містять 
поняття «дистанційна робота». 

Слід відзначити, що певні кроки до реформуван-
ня правового регулювання праці дистанцій-
ного працівника були передбачені ініціативою 

Міністерства соціальної політики України в рамках 
проекту Закону від 10.12.2013 р. про внесення змін до 
деяких законів України щодо праці дистанційних ро-
бітників [13]. Згідно з цим проектом пропонувалося в 
Законі України «Про зайнятість населення» у статті 1, 
у частині першій внести поняття дистанційної праці, 
яке слід розуміти як виконання працівником обумов-
леної роботодавцем роботи (виробництво товарів 
або послуг) відповідно до умов письмового трудового 
договору в приміщеннях за вибором працівника, але 
не у приміщеннях роботодавця.

Аналіз наукової літератури з питань застосуван-
ня дистанційного режиму праці [2; 4; 5; 15] дозволив 
виділити такі ознаки дистанційно праці, як: 
 праця за межами території підприємства, 

установи чи організації; 
 оброблення значних обсягів інформації; 
 високі вимоги до рівня концентрації; 
 високий ступінь автономності; 
 застосування під час роботи інформаційно-

телекомунікаційних мереж для підтримки 
безпосереднього контакту з роботодавцем, 
здійснення трудової діяльності за допомогою 
сучасних засобів та видів телекомунікації. 

Як видно, всі ці ознаки відповідають змісту пра-
ці наукових працівників вищих навчальних закладів 
та наукових установ. Це підтверджує думка спеціаліс-
тів юридичного відділу Київської міської організації 
Профспілки працівників освіти та науки України [11], 
які під дистанційним режимом роботи науковця ро-
зуміють роботу за межами ЗВО (наукової установи) 
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та їх структурних підрозділів, зокрема роботу вдома, 
в бібліотеках, архівних установах, участь у наукових 
заходах, що проводяться за межами закладу вищої 
освіти (наукової установи), тощо.

Враховуючи, що під час виконання трудової 
функції дистанційні працівники перебувають 
поза межами постійного безпосереднього 

контролю з боку роботодавця, форми контролю за 
діяльністю працівника мають бути іншими, ніж для 
співробітників, що працюють у стінах організації. На 
думку І. А. Вєтухової [2], такими формами контролю 
можуть бути плани-графіки працівника, його щоден-
ні задачі, щоденні чи щотижневі звіти. Тобто резуль-
тат діяльності стає вимірюваним за допомогою таких 
показників, як, наприклад, обсяг виконаних завдань, 
кількість складених звітів, оброблених документів 
тощо. Це є значною перевагою, що обумовлює мож-
ливість застосування даного режиму для наукових 
працівників, робота яких, як уже зазначалося, вимі-
рюється не тільки витратами часу, а й обсягом ви-
конуваних завдань. До того ж, більшість науковців 
працює дистанційно, виконуючи свої обов’язки, не 
знаходячись постійно у ЗВО чи організації.

Для контролю та вимірювання результатів ді-
яльності наукових працівників ЗВО можна запро-
понувати використовувати спеціальну звітність, як, 
наприклад, акти виконаних робіт та різні абсолютні 
показники: кількість оброблених наукових джерел, 
кількість написаних сторінок наукової праці тощо. 

Разом з перевагами дистанційний режим пра-
ці має також і свої недоліки. У роботі [2] серед нега-
тивних моментів дистанційної праці відзначається 
слабкий контроль за працівником збоку працедавця 
та відсутність соціального середовища – трудового 
колективу, який має значний вплив на формування 
особистості та зароджує в людині почуття відпові-
дальності перед колегами та суспільством.

Для нейтралізації недоліків розглянутих ре-
жимів праці, як дистанційної праці, так і гнучкого 
режиму робочого часу, та отримання переваг від їх 
застосування для організації праці науковців закла-
дів вищої освіти є доцільним виробити такий режим 
праці, який ґрунтується на комплексній реалізації 
основних можливостей розглянутих режимів праці. 
Так, запровадження гнучкого режиму робочого часу з 
урахуванням специфіки трудової діяльності науковця 
має передбачати розділення та облік робочого часу в 
таких частинах, як фіксований час, коли працівник 
має перебувати на робочому місці, та змінний час, 
коли працівник на власний розсуд використовує час 
і може бути відсутнім на робочому місці. При цьому 
обов’язковою формою контролю за діяльністю пра-
цівника мають стати також певні вимірювані показ-
ники праці в рамках дистанційного режиму праці.  
У цьому випадку заклади вищої освіти повинні чітко 
формулювати час початку та час закінчення робочо-

го часу в окремі дні робочого тижня, встановлювати 
обсяги та строки надання виконаного дослідження. 
Тобто, складати індивідуальні договори з окремими 
науковими працівниками з чітким регулюванням 
особливостей режиму роботи, тривалості робочого 
дня, способів комунікації, обсягів виконання робіт, 
строків їх надання та розробкою графіків поетапного 
виконання досліджень. 

Порядок та умови застосування гнучкого ре-
жиму робочого часу та дистанційного режиму праці 
мають також бути визначені у правилах внутрішнього 
трудового розпорядку.

Таким чином, незважаючи на відведення галуз-
зю трудового права значної ролі колективно-
договірного та індивідуального установлення 

робочого часу, їх практичне застосування нівелю-
ється відсутністю належного правового закріплення 
даних трудових відносин. Оскільки чинний КЗпП не 
закріплює систему нормативно-правових актів, що 
регулюють трудові відносини, виникає гостра необ-
хідність внесення змін до чинного або прийняття но-
вого КЗпП.

Відповідно до рекомендацій Закону України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», на осно-
ві аналізу наукової літератури та в результаті прове-
деного дослідження отримано такі наукові результа-
ти: 1) визначено можливість запровадження гнучкого 
режиму робочого часу та дистанційного режиму праці 
для науковців ЗВО; 2) враховуючи зміст цих режимів 
праці та специфіку праці наукових працівників ЗВО, 
рекомендується інтеграція гнучкого режиму робочого 
часу та дистанційного режиму праці, яка забезпечить 
ефективний контроль за використанням робочого 
часу та надасть можливість працівникам самостійно 
розподіляти свій робочий час за умови своєчасного 
виконання поставлених завдань у повному обсязі; 3) 
для контролю та вимірювання результатів діяльності 
пропонується використовувати спеціальну звітність 
(наприклад, акти виконаних робіт) та різні абсолютні 
показники, як, наприклад, кількість оброблених на-
укових джерел, кількість наукових публікацій тощо. 

Перспективним напрямком подальших дослі-
джень є розробка практичних рекомендацій щодо 
використання спеціальної звітності та показників з 
оцінкою впливу їх на результати діяльності наукових 
працівників закладів вищої освіти.                 
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