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As a result of the study for further development of the theory of national security of Ukraine, its 

implementation in modern practice of Ukraine, ensuring effective protection of vital interests of man and 
citizen, society and state, the author proposed his own definitions of «national security», «national 
security system». «Type of national security», «form of national security». 

The author proved that it is more appropriate to use the concept of «national security system» 
which means a set of measures taken by national security actors in accordance with the tasks and powers 
assigned to them, for timely detection / management / disposal of threats or dangers of external and 
internal nature. 

The author also formulates certain concepts of specific types and forms of national security. Thus, 

the type of national security is an action or set of actions of state and non-state institutions that are aimed 
at maintaining a level of national security that is necessary and sufficient for society and that satisfies the 
vital interests of the individual. The form of national security is the implementation by the subject of 
national security of normatively fixed, peculiar only to him measures, by means of which his powers to 
ensure national security are realized in accordance with the set tasks. 

Keywords: national security, system of national security, type of national security, form of 
national security, subjects of national security. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОРЯДКУ ОБЧИСЛЕННЯ ЧАСУ В УКРАЇНІ 

 
 
 
 

Статтю присвячено актуальній проблемі – загальній характеристиці особливостей 
адміністративно-правового забезпечення порядку обчислення часу в Україні. Здійснено 
ретроспективний аналіз  вирішення вказаної проблеми за період перебування території нашої 
країни у складі СРСР та інших держав. Викладено основні чинники, які потрібно враховувати під 
час здійснення «реформи часу» в Україні та шість особливостей, що характеризують цей процес 
зараз. Наведені теперішні тенденції вирішення цього питання в ЄС. Наголошено на необхідності 
невідкладного запровадження повноцінного формату адміністративно-правового забезпечення  
обчислення порядку  часу в Україні.  

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, порядок обчислення часу, часовий 
пояс, територія, літній час, суспільні потреби, київський час. 

 

Постановка проблеми. Порядок обчислення часу відіграє одну з найважливіших 

ролей в організації конкретного державного утворення, зокрема й України, територія якої 

із заходу на схід протягнулася на відстань понад 1 300 кілометрів та фактично перебуває у 
межах трьох часових поясів, з яких близько 85 відсотків це другий часовий пояс. 

Розумний та науково обґрунтований вибір часу, за яким має жити держава, 

сприяє не тільки оптимальній організації та функціонуванню галузей народного 

господарства країни, її різноманітним комунікаціям із сусідніми державами, а  

насамперед збереженню та зміцненню здоров‘я населення, зручності виконання 

професійних обов‘язків найманими працівниками, організації навчально-виховного 

процесу, проведенню змістовного дозвілля та активного відпочинку  громадянами 

(особливо у літній час). 

Належне забезпечення суспільних потреб у сфері обчислення часу в Україні 

покладається на органи виконавчої влади – уряд та його відповідні структури. 

Державно-управлінські відносини, що випливають із згаданих вище потреб, зважаючи 
на зміст предмета адміністративного права, належать до сфери дії норм цієї галузі 
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українського права. 

Питання порядку обчислення часу в Україні періодично набувають своєї 

актуальності, насамперед коли виникають спонтанні та малообґрунтовані спроби внести 

кардинальні зміни до зазначеного порядку, що детермінує відповідну реакцію серед 

великої частини українських громадян, які не дуже бажають, щоб улітку на більшій 

території України втрачалась година світлого часу, та спати у період коротких ночей, 

коли між другою та третьою годинами починало б сходити сонце. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Серед 

вітчизняних учених – лікарів, економістів, фізіологів, географів, правників тощо, 

зважаючи на певну свою відкладену законсервованість, проблематика визначення 

науково-обґрунтованого часу для української держави залишається маловивченою та 
нестабільно актуальною. Для обрання правильного напряму подальших досліджень та 

зміцнення наукового обґрунтування вирішення порушеного питання, на нашу думку, 

доречним використати потенціал науки українського адміністративного права. Зокрема, 

науково-теоретичною основою цього дослідження мають стати праці визнаних 

представників адміністративно-правової науки, як-от: В. Авер‘янов, Ю. Битяк, 

І. Голосніченко, Р. Калюжний, В. Колпаков, Т. Коломоєць, А. Комзюк, В. Настюк, 

О. Харитовнова та ін. 

Мета статті – розгляд особливостей адміністративно-правового забезпечення 

порядку обчислення часу в Україні, з огляду на комплексність порушеного питання, 

велику ймовірність поспішності, а отже, високу вірогідність припущення прикрих 

помилок під час ухвалення відповідного законодавства.  
Виклад основного матеріалу. Необхідно зазначити, що на території теперішньої 

української держави діє київський час, показники якого відповідають визначенню 

другого часового поясу (UTC+2).  

Таке рішення виглядає цілком логічним, зважаючи на те, що понад 4/5 території 

України розташовано у другому часовому поясі, виняток становлять незначна частка 

заходу Закарпаття (яка перебуває у першому часовому поясі) та східні частини 

Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської та Харківської областей, що 

розташовані у третьому поясі. 

З країнами-сусідами, з якими межує Україна, однаковий час щорічно збігається з 

Молдовою та Румунією, тільки влітку з Білоруссю та Росією, з Польщею, Словаччиною 

та Угорщиною – різниця становить плюс одна година щорічно. 

Ретроспективний погляд на порушену проблему свідчить про те, що за час 
перебування українських земель у складі інших країн визначення часу для українців, як 

і для інших європейських народів, не відрізнялося стабільністю та й досі не стало 

остаточним. 

Підтвердженням зазначеної тези можуть слугувати такі приклади з нашої історії. 

У Російській імперії до 1918 року використовувався час одного з петербурзьких 

вокзалів – UTC+2:08. Цей час більш-менш відповідав географічному розташуванню для 

всіх українських територій, що входили до складу цієї імперії. 

В Австро-Угорщині, зокрема, і на українських територіях, що входили до її 

складу (Галичина, Закарпаття, Буковина), поясний час UTC+1 було впроваджено 1 

квітня 1893 року. У цей час найбільш ранній схід Сонця у Львові був о 3:15, захід  – 

15:23, найбільш пізній  – 7:22 та 19:36 відповідно. 
 На більшій частині території України, яка у 1918 році входила до складу УНР, час за 

міжнародною системою часових поясів запроваджено разом з  григоріанським календарем. 

Законом УНР «Про заведення на Україні числення часу по новому стилю і перевід 

годинників на середнє-європейський час»  1 березня 1918 року о 12 годині годинники були 

переведені на 1 годину і 8 хвилин назад, тим самим впроваджено час  (UTC+1).  

 З  листопада 1918 року Північна Буковина опинилась у складі Румунії, де з 1931 

року використовувався Бухарестський час – UTC+2 (до цього він дорівнював UTC+1:45). 

З відновленням польської держави у 1918 році, до її складу згодом увійшли 

Галичина та Волинь. До 1922 року у Польщі діяв східноєвропейський час (UTC+2), 

який було потім змінено на центральноєвропейський (UTC+1).   

Із захопленням більшовиками України на її території став діяти московський час, 

який з 1919 по 1922 рік дорівнював часу третього поясу. Поясний час на території 
УРСР, як складової СРСР, було запроваджено в ніч на 2 травня 1924 року. До червня 

1930 року час другого часового поясу (UTC+2) діяв в Україні цілорічно. Відповідно, 
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найраннішим часом сходу Сонця у Києві було 3:46, найпізнішим  – 7:59, заходу  – 15:54 

і 20:14. У Луганську відповідно: схід 3:20 і 7:15, захід 15:27 і 19:29. 

20 червня 1930 року на території СРСР було введено декретний час, після чого на 

території УРСР час третього поясу (UTC+3) став також цілорічним. З приєднанням 

західних територій України до СРСР у 1939-1945 роках,  там також запроваджувався 

час третього поясу. 

 У період окупації території України нацистською Німеччиною тут офіційно, 

як і на всій окупованій частині Європи, запроваджувався берлінський 

(середньоєвропейський час). Після закінчення окупації знову став діяти декретний 

час другого поясу (UTC+3). 

 З 1945 до 1980 року включно на території України ніяких переведень стрілок 
годинника не відбувалося – цілорічно діяв час, що на одну годину випереджав поясний. 

У 1981 році в СРСР було вперше введено літній час. В Україні він вже на дві години 

випереджав поясний, адже фактично дорівнював UTC+4. До осені 1984 року літній час 

вводився на період з 1 квітня до 1 жовтня, а з осені 1984 року терміни трохи були 

змінені – з останньої неділі березня до останньої неділі вересня [1]. 

З 1 липня 1990 року на території УРСР відповідно до Постанови Верховної Ради 

УРСР «Про зміни порядку обчислення часу на території Української РСР»  від 11 

червня 1990 року було скасовано декретний час та відновлено дію поясного часу 

UTC+2. Постановою українського уряду № 225 від 25 вересня 1991 року «Про 

обчислення часу з 29 вересня 1991 р. на території України» з вказаної у цьому 

нормативно-правовому акті дат на території УРСР було скасовано літній час. Однак 
Верховною Радою України Постановою від 6 березня 1992 року «Про запровадження на 

території України дії літнього часу» було відновлено дію зазначеного часу.  

Отже, після наведених владних рішень київський час став дорівнювати 

відповідному поясу UTC+2, а  в період дії літнього часу – UTC+3. До 1994 року 

включно дія літнього часу починалася з другої години останньої неділі березня, а 

припинялася о третій годині останньої неділі вересня. У 1995 році відбулася уніфікація  

часу в Україні з переважною більшістю європейських країн, зокрема, переведення 

годинників стало відбуватися навесні о третій годині, а восени о четвертій. Також у 

1996 році  до останньої неділі жовтня було продовжено період дію літнього часу.  

Після 19-річного життя у більш-менш «стабільному» часовому форматі в Україні, 

починаючи з 2011 року, було щонайменше три спроби змінити чинний порядок 

обчислення часу. 
Зокрема, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 20 вересня 2011 

року «Про зміну порядку обчислення часу на території України» з 27 березня 2011 року 

в нашій державі установлювався час другого часового поясу з додаванням однієї години 

(фактично UTC+3). Такий непідготовлений та малообґрунтований політичний крок був 

негативно сприйнятий українською громадськістю та отримав загалом негативну 

оцінку. Внаслідок цього, 18 жовтня 2011 року відповідною парламентською 

Постановою згаданий вище нормативно-правовий акт від 20 вересня 2011 року був 

визнаний таким, що втратив чинність. Крім того, парламент запропонував уряду 

протягом одного місяця внести на свій розгляд проєкт закону щодо обчислення часу на 

території України. Такий законопроєкт був оприлюднений на урядовому сайті 23 

листопада 2011 року, його ключовою нормою передбачалося цілорічно встановити на 
території України час другого часового поясу UTC+2. Однак цей проєкт закону було 

відкликано 12 грудня 2012 року. 

Другою відповідною спробою можна вважати підготовлений народним депутатом 

Ю. Бубликом проєкт Постанови Верховної Ради України № 4234 від 15 березня 2016 

року, яким пропонувалося скасування запровадження на території України дії літнього 

часу. Але 5 квітня 2017 року на засіданні комітету Верховної Ради України з питань науки 

і освіти зазначений проєкт було відхилено, а 3 жовтня 2017 року – знято з розгляду. 

Третя спроба відбулася минулого року, коли за ініціативою першого заступника 

Верховної Ради України Р. Стефанчука до Парламенту було внесено законопроєкт 

№ 4201 від 09.10.2020 року «Про обчислення часу в Україні», положення якого 

предбачали відмову від сезонного переходу часу з 2021 року, 02.02.2021 року цей 

документ був включений до порядку денного. Під час розгляду у першому читанні 
03.03.2021 року за цей документ проголосувало 277 народних обранців (прийнято за 

основу із скороченням строку підготовки), 19.03.2021 року зазначений вище проєкт 
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закону отримав 212 голосів, після чого його передано на повторне друге читання.  

У пояснювальній записці до законопроєкту «Про обчислення часу в Україні» 

зазначається, що Законопроєкт, що вноситься, не тільки спрямований на вирішення 

питань щодо визначення правових засад обчислення часу в Україні, а й покликаний 

забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки 

України, оскільки, як відомо, на тимчасово окупованих територіях України 

встановлений час держави-агресора – Російської Федерації. Тому встановлення і 

закріплення на всій території України без винятку єдиного київського часу дозволить 

зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово 

окупованих територій. 

Крім того, законопроєкт спрямований на захист здоров‘я населення, оскільки на 

думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині 

щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад має низку 

негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров‘я громадян в період 

адаптації до «літнього» та «зимового» часу. Такий «сезонний часовий стрибок» 

призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативно відображається на 

загальному стані людини: як фізіологічному, так і психологічному. Після переведення 

годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується 

працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Наукові 

дослідження пов‘язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної 

систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення 

годинника не допомагає енергозбереженню [2]. 

На нашу думку, не з усіма положеннями наведеної аргументації можна 

погодитись. Насамперед виникає великий сумнів стосовно того, що вказаний 

законопроєкт покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення 

національної безпеки України. 

Як свідчить соціальна практика, в основі владних рішень щодо зміни порядку 

обчислення часу в державі (зокрема й в Україні), мають бути щонайменше шість груп 

чинників, а саме: політичний, економічний, міжнародний, фізіологічний, соціально-

побутовий та географічний. Якщо проаналізувати відповідні кроки з боку української 

влади з 1990 року, то можна сміливо стверджувати, що майже всі ініціативи щодо так 

званої часової проблеми базувалися насамперед на політичних мотивах, інші були в 

ролі своєрідних допоміжних (фонових) аргументів, а географічний критерій взагалі не 

брався до відома. 

Наведений факт можна вважати найбільш помітною особливістю 

адміністративно-правового забезпечення порядку обчислення часу в Україні, що 

наявний дотепер. Значну питому вагу  політичних інтересів окремих вітчизняних 

владоможців у змісті відповідних державно-управлінських рішень можна було 
спостерігати як у 2011 році, коли Україну намагалися перевести на часовий пояс  

UTC+3, що тоді фактично дорівнювало московському часу, так і в 2021 році, тільки з 

майже протилежною метою – унеможливити жити за часом столиці ворога у 

семимісячний період (квітень-жовтень). 

Другою важливою особливістю згаданого забезпечення можна вважати низький 

рівень підготовленості подібних рішень. Якщо ознайомитися з повним текстом 

попередньо згаданої пояснювальної записки до законопроєкту «Про обчислення часу в 

Україні», там, на превеликий жаль, немає нічого, крім загальних фраз про шкоду 

літнього часу, жодної цифри, прикладу, переконливого та науково-обґрунтованого 

аргументу, насампред економічної, фізіологічної, соціально-побудової та георгафічної 

складової порушеної проблеми.  
Третьою відповідною особливістю є розгляд подібних ініціатив в умовах значного 

часового цейкноту, наприклад, у цьому році друге читання відбувалося 19 березня фактично 

впритул до дати переведення годинників на літній час 28 березня 2021 року. 

Четверта особливість полягає у відсутності належної комунікації між 

представниками центральної та місцевої влади, а також представниками влади загалом 

та звичайними  громадянами, це –  роз‘яснювальна робота (наведення самих простих 

прикладів, на кшталт о котрій по місяцях буде сходити сонце або починати смеркати в 

умах дії літнього або зимового часу), проведення репрезантивних соціолоогічних 

опитувань після належного інформування населення тощо. 
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Беручи до уваги чинність угоди про асоціацію нашої держави з Європейським 

Союзом, можна припустити, що зміни у порядку визначення часу в Україні повинні 

відбуватися узгоджено та синхронізовано з цим поважним міждержавним утворенням. 

У цьому полягає п‘ята особливість адміністративно-правового забезпечення порядку 

обчислення часу в Україні. 

Шостою особливостю адміністративно-правового забезпечення порядку 

обчислення часу в Україні є те, що цей порядок досягається у традиційному форматі 

правового (адміністративно-правового) регулювання, коли, як правило, достатньо 

спрощено, без належного врахування природи та особливостей тих чи інших 

суспільних відносин, відбувається їх нормативно-правова регламентація. Кінцевий 

результат за таких умов не завжди може відповідати очікуваним позитивним 
наслідкам. Тому, зважаючи на сучасні соціальні обставини, за яких в Україні 

суттєво ускладнюється формування різноманітних суспільних інтересів або коли є 

велика ймовірність їх деформації, краще використовувати більш складний, але 

дієвий формат забезпечення відповідних суспільних потреб, що є або повинні бути в 

основі істинних (не деформованих або підмінених) суспільних інтересів, які, зі 

свого боку, мають бути закріплені у змісті правових норм, сукупність яких  

становить відповідне вітчизняне законодавство.  

Саме за допомого адмініністративно-правового забезпечення, а не регулювання 

можливо більш комплексно, системно та всебічно без зайвої політичної риторики і 

популізму, належно вирішити проблему обчислення часу в Україні. 

Повертаючись до поки що не закритого питання необхідності скасування 
літнього часу в Україні, треба наголосити, що Європейський парламент ще в 2019 році 

анонсував директиву, якою буде скасовано практику переведення годинникових стрілок 

навесні та восени. Згідно з документом, остання зміна часу в країнах ЄС мала б 

відбутися саме в 2021 році. При цьому кожна з країн повинна була самостійно 

визначитися, який час залишити назавжди: літній чи зимовий. Ті країни, які оберуть 

зимовий час, востаннє мали б перевести стрілки годинника в жовтні 2021 року. 

Соцопитування в Польщі продемонстрували, що переважна більшість поляків (78 %) 

виступають за те, щоб лишити літній час. Тобто щоб востаннє перевести стрілки 

годинника навесні 2021 року. Однак остаточне слово поки що не сказане. Воно 

залишається за Європарламентом, а там з ухваленням рішення затягують, і коли воно 

буде – поки невідомо [3]. 

Відмова ЄС від переведення годинників буде спільною та синхронізованою – 
держави вже погодили цей підхід, щоби не створювати безлад у контактах та співпраці. 

Але при цьому – попри одночасність та узгодженість рішення – кожна країна 

зможе обрати, на якому поясі вона лишається. 

Три балтійські держави – Литва, Латвія та Естонія – хочуть після скасування 

переведення лишитися у часовому поясі GMT+3, йдеться у поясненнях Мінекономіки 

Естонії від 2020 року. Посол Естонії в Україні Каймо Кууск у дискусії підтвердив, що 

цей підхід зберігається. «Якщо ми зупинимося на зимовому часі, то втрачаємо час із 

денним світлом. Сонце світитиме рано-вранці, коли всі сплять, а темнітиме надто рано 

(особливо це буде важливо у квітні, серпні, вересні). Тому щоби захопити сонячне 

світло, буде розумніше перевести годинники на літній час», – пояснив дипломат. 

Подібні заяви лунали також від уряду Латвії та представників литовської влади. 
Хто ще залишиться на «московському часі»? Найімовірніше, такий вибір 

зроблять дві грекомовні держави, Кіпр та Греція. Кіпр розташований на довготі 

Миргорода, а Греція з великою імовірністю синхронізується з ним і також залишить 

свій нинішній літній час. 

Попереднє вивчення громадської думки в більшості країн ЄС та підготовки 

відповідних урядових рішень свідчить про те, що 17 країн, які зараз знаходяться у 

першому часовому поясі  (GMT+1), можуть на постійно залишитися у літньому 

часі – GMT+2 [4].  

Відповідно до законодавчої ініціативи Р. Стефанчука, цей же час GMT+2 як  

цілорічний пропонується запровадити й в Україні. Тобто 17 країн ЄС залишаться на 

літньому, а ми на зимовому. У підсумку київський час буде дорівнюватиме 

варшавському, берлінському чи паризькому. Тільки за цих обставин для України 
виникають певні ризики, що з часом можуть перетворитися на великі, загрозливі для  

нашої країни проблеми.  

https://news.err.ee/1071721/estonia-prefers-to-stay-on-permanent-summer-time
https://www.facebook.com/halyna.yanchenko/posts/10224247273679175?comment_id=10224248438388292&__cft__%5b0%5d=AZUoEzJraPtMOoRAObFBB7Zd3-cl3EB-nTMjVBcKG778csuQ0dYeJPEo2K_GMxZu5_dfYN7_m9002zS7TIbYeMpChLEeUwGOHcdyNEbC0lqn-h1LL_EA12CVBXfS7BuSDQY&__tn__=R%5d-R
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Негативні наслідки від подібного поспішного владного рішення насамперед 

відчують українські громадяни, які мешкають щонайменше на 2/3  території 

України, бо життя за одним часом не означитиме перебування в одному часовому 

поясі. Сонце в українському Харкові буде не тільки приблизно на дві години раніше 

сходити, ніж у французькому Бресті, а й на ці ж дві години раніше заходити. 

Безперечно, цілком можливо змістити на 1–2 години початок робочого дня чи 

навчання, але як себе примусити на таку ж кількість годин лягати раніше спати 

(приблизно о 20.00–21.00), і знову ж, це буде актуально не для усієї України, а 

приблизно для двох третин її території. 

За таких обставин буде важко уникнути обурення великї кількості жителів 

центральної, східної та південної частин України, крім того, треба не забувати 
підвищену увагу до нас «доброзичливого» північно-східного сусіда, який обов‘язково 

скористається можливістю підлити масла до вогню.  

На наш погляд, незважаючи на наявні мінуси від переходу на літній час в 

Україні, від цього заходу є й беззаперечні плюси, найбільший з яких – можливість на 

одну годину більше використовувати сонячний час у переважно теплий період року. 

Також запровадження літнього часу – це достатньо простий та водночас дієвий 

компроміс між західною та східною частинами України щодо хоча б часткового 

зневілювання  природної різниці у часі між ними. 

Однак у разі впровадження у життя рішення ЄС про скасування літнього часу, 

нашій державі, ймовірніше, теж доведеться робити подібний крок. При цьому бажано 

враховувати приклад країн Балтії щодо вирішення цього питання, де передусім 
прислухаються до здорового глузду, а не керуються символізмами. Крім того, щоб 

черговий раз не наробити прикрих помилок, відповідне управлінське рішення в Україні 

потрібно обов‘язково синхронізувати з ЄС. Тож не було б зайвим за ініціативою нашої 

держави скликати загальноєвропейський форум (конференцію) з проблем порядку 

визначення часу в країнах Європи, на якому зважаючи на наявні тенденції серед 

більшості країн ЄС до переходу на постійний літній час, запропонувати до чинного 

поясного часу на європейському континенті додати одну годину (GMT+0/+1, 

GMT+1/+1, GMT+2/+1 та ін.), назвавши її компромісною або консенсусною. 

Упереджаючи можливу критику такої новації, що нагадує декретну годину за часів 

СРСР, можна сказати, не усі управлінські рішення радянської влади заслуговують на 

критику і це одне з таких.  

Висновки. На підставі викладеного слід констатувати, що адміністративно-
правове забезпечення порядку обчислення часу в Україні характеризується низкою 

особливостей, головною з яких є його фактична відсутність. Замість забезпечення груп 

відповідних суспільних потреб, в нашій державі продовжують застосовувати застарілий 

та малоефективний формат правового регулювання. Це призводить до однобокості, 

спрощеності та поспішності у підготовці відповідних нормативно-правових актів. За 

умов невідкладного  запровадження більш дієвої схеми забезпечення адміністративних 

правопотреб, питання порядку обчислення часу в Україні з високою ймовірністю будуть 

вирішуватися системно, комплексно з належним науковим обґрунтуванням,  

урахуванням усіх видових суспільних потреб та значущих особливостей, що 

характеризують цю важливу складову суспільного життя.  
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ABSTRACT 

Yevhen Kurinnyi. Administrative and legal enforcement of order calculation of time in 
Ukraine. The article deals with a topical problem – a general description of the features of 

administrative-legal support of the calculation of time in Ukraine. 
In particular, the author emphasizes that the proper provision of public needs in the field of time 

calculation in Ukraine is entrusted to the executive authorities - the government and its relevant 
structures. Public administration relations arising from the above needs, based on the content of the 
subject of administrative law, belong to the scope of this branch of Ukrainian law. 

It has been noted that the history of the problem shows that during the stay of Ukrainian lands in 
other countries, the definition of time for Ukrainians, as well as for other European nations, was not 
stable and still has not become final. Time zone (UTC + 2) was introduced on the territory of the 
Ukrainian SSR as a component of the USSR on May 2, 1924, and maternity time was introduced on the 

territory of the Soviet Union on June 20, 1930, after which the time of the third zone (UTC + 3) on the 
territory of Soviet Ukraine became also year-round. 

The attention has been paid that from July 1, 1990 on the territory of the USSR the maternity 
time was abolished and the UTC + 2 time zone was restored, from September 29, 1991 summer time was 
also abolished. However, by the Resolution of March 6, 1992, the Verkhovna Rada of Ukraine restored 
the validity of this time. Thus, after the above-mentioned government decisions, Kyiv time became equal 
to the corresponding zone UTC+2, and during summer time - UTC+3. Another attempt to change the 
time took place last year, when at the initiative of R.O. Stefanchuk, the bill № 4201 of 09.10.2020 «On 

the calculation of time in Ukraine» was submitted to the parliament, which provided for the waiver of the 
seasonal transition of time from 2021. 

It has been emphasized that at least six factors, namely political, economic, international, 
physiological, socio-domestic and geographical, should be the basis of government decisions to change 
the time in the country (including in Ukraine). Peculiarities that characterize the current process of 
administrative and legal support for changing the procedure for calculating the time mine in our country 
are: its significant politicization, low level of preparedness, implementation in conditions of significant 
time lag, lack of proper communication between government and the people, the need for coordination 

and synchronization with EU, the implementation in the traditional format of legal (administrative-legal) 
regulation, in which, as a rule, is sufficiently simplified without due regard for the nature and 
characteristics of certain social relations is their legal regulation. 

The attention has been paid to the fact that there is a high probability that the 17 EU countries 
that currently live in the first time zone (GMT + 1) may permanently stay in summer time – GMT+2. 
According to the legislative initiative of R.O. Stefanchuk, at the same time GMT+2 as a year-round is 
proposed to be introduced in Ukraine. That is, 17 EU countries will remain in the summer, and we in the 
winter. As a result, Kyiv time will be equal to Warsaw, Berlin or Paris, which, given the significant 

actual difference in real time, can bring significant inconvenience to most Ukrainian citizens, and our 
country has major, including security problems. 

The author has stated that the administrative-legal support of the calculation of time in Ukraine is 
characterized by a number of features, the main of which is its actual absence. Instead of providing 
groups with relevant social needs, our state continues to use an outdated and ineffective format of legal 
regulation of social relations. This leads to one-sidedness, simplification and haste in the preparation of 
relevant regulations. Under the conditions of immediate introduction of a more effective scheme of 
providing administrative legal needs, the issues of time calculation in Ukraine will most likely be solved 
systematically, comprehensively with proper scientific substantiation, taking into account all specific 

social needs and significant features that characterize this important component of public life. 
Keywords: administrative and legal support, time calculation procedure, time zone, territory, 

summer time, public needs, Kyiv time. 
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