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Актуальність теми дослідження. Перехід української економіки до 

ринкових відносин, що розпочався ще у 90-ті роки минулого століття і триває 

нині, виявив проблеми, які потребують свого вирішення. Однією з них є 

проблема правового регулювання праці виборних працівників. Незважаючи 

на значний і динамічний інтерес з боку вчених і практичних працівників до 
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цієї теми, потрібно зауважити, що не всі основні проблеми вирішені. У міру 

накопичення емпіричного матеріалу, а також дослідження окремих питань 

праці виборних працівників в науці трудового права пропонуються шляхи 

вдосконалення та нові напрями розвитку відповідного інституту. Однак з 

вирішенням одних локальних завдань у процесі дослідження з'являються нові 

перешкоди, вирішення однієї проблеми часом неминуче викликає 

формування нової. Тому, слід зауважити, що у зв’язку з відсутністю 

комплексного дослідження особливостей праці виборних працівників, та 

наявністю невирішених питань у зазначеній сфері, а саме: невизначеність 

особливостей трудового договору із виборним працівником, особливостей 

встановлення робочого часу та часу відпочинку, чіткого порядку 

притягнення виборних працівників до дисциплінарної відповідальності 

обумовлює актуальність та своєчасність дисертаційної роботи Васильєвої 

Вікторії Валеріївни на тему: «Правове регулювання праці виборних 

працівників». 

Робота, що підготовлена Васильєвою В. В., характеризується 

системним підходом до предмету дослідження. Дисертаційна робота 

відрізняється помітною методологічною культурою. В ній висвітлено широке 

коло нових проблем і оригінальних авторських підходів щодо їх вирішення.  

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 

підтверджується критичним аналізом наявних літературних джерел 

юридичного та методологічного спрямувань з проблематики правового 

регулювання праці виборних працівників. Крім того, достовірність одержаних 

результатів також підтверджена аналізом та узагальненням великої кількості 

праць вітчизняних та зарубіжних вчених. 

В цілому, комплексний підхід до використання методів дослідження 

дав змогу всебічно розглянути сучасний стан правового регулювання праці 

виборних працівників, існуючі проблеми у цій сфері та шляхи їх вирішення. 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. 
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Положення дисертації реально ґрунтуються на об’єктивних теоретичних 

дослідженнях, висновки є достовірно обґрунтованими та базуються на 

теоретичних судженнях авторки. 

Наукову і практичну цінність дисертації підтверджують можливості 

застосування її результатів: у науково-дослідній діяльності – для подальшого 

опрацювання проблемних питань виборних працівників у трудових відносинах; 

у нормотворчій діяльності – під час реформування трудового законодавства, 

зокрема при вдосконаленні положень нового Трудового кодексу України та 

інших нормативно-правових актів; у правозастосовній діяльності – можуть 

слугувати орієнтиром для осіб, що заміщують посади у державних органах, 

громадських організаціях, товариствах, кооперативах, на підприємствах та в 

установах шляхом їх обрання на ці посади; у навчальному процесі – положення 

і висновки дисертації можуть бути використані при підготовці підручників і 

навчальних посібників з навчальної дисципліни «Трудове право». 

Дисертаційне дослідження характеризується новизною наукових 

підходів до теоретичних та практичних проблем правового регулювання праці 

виборних працівників. 

Погоджуємось з думкою авторки про те, що трудоправовий статус 

виборних працівників характеризується такими особливостями: 1) визначення 

юридичного статусу виборних працівників здійснюється за допомогою як 

загальних норм трудового права, так і спеціальних, інколи він визначається 

внутрішніми актами; 2) своєрідним є порядок прийому на роботу виборних 

працівників, адже до кандидатів на ту чи іншу посаду, як правило, 

законодавством, а інколи статутами організацій, висуваються особливі вимоги, 

крім цього, існує низка заборон та обмежень щодо можливостей поєднувати 

роботу на виборній посаді із певним іншим видом діяльності, за винятком 

деяких із них; 3) прийом на роботу, крім оцінки ділових якостей працівника, 

передбачає оцінку і моральних якостей; 4) юридична відповідальність виборних 

працівників є досить широкою за обсягом; 5) такі працівники мають особливий 

статус, який пов’язаний передусім із специфікою виконуваних ними обов’язків, 
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якими, як правило, є функції управління та керівництва; 6) такі особи та інші 

працівники можуть здійснювати безпосередньо свою діяльність на підставі 

трудового договору (контракту), укладанню якого передують вибори; 7) 

виборний працівник може володіти певним рядом владних повноважень, 

зокрема й контрольними, проте це не позбавляє його права на застосовування 

заходів дисциплінарного впливу (стягнення); 8) особа, яка перебуває на 

виборній посаді, може здійснювати свої повноваження як на постійній, так і на 

тимчасовій основі, а також за спеціальним повноваженням; 9) рішення та дії 

таких осіб-працівників є причиною виникнення правових наслідків для інших 

осіб (с. 58-59 дис.). 

Заслуговує на увагу твердження авторки про те, що крім загальних 

підстав, передбачених КЗпП України, служба в органах місцевого 

самоврядування припиняється на умовах та в порядку, визначених Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України, а 

також у разі: порушення посадовою особою місцевого самоврядування присяги; 

порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого 

самоврядування; виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають 

проходженню служби, або невиконання вимог щодо проходження служби в 

органах місцевого самоврядування (с. 93 дис.). 

Авторкою вдало підкреслено, що законодавча база, яка регулює питання 

виборних працівників Швейцарії, досить педантично підходить як до 

оголошення про виборну посаду так і до підготовки документації кандидата на 

виборну посаду. Тому при запозиченні даних норм до національного 

законодавства України  можна урегулювати наступні питання: належну 

організацію списку документів кандидата; належний контроль щодо дій 

кандидата до обрання його на виборну посаду; доповнення переліку умов для 

зайняття виборної посади; консультативні поради працівнику, який бажає 

обійняти виборну посаду; забезпечення конфіденційності особистої інформації 

кандидата до і після його призначення на виборну посаду (с. 178 дис.). 
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У своїй роботі авторкою справедливо аргументовано, що для 

удосконалення правового регулювання праці виборних працівників слід 

звернути увагу на досвід зарубіжних країн, а саме: 1) новообраним виборним 

працівникам слід підвищувати кваліфікацію, для постійного професійного 

розвитку шляхом: неформального наставництва від досвідчених виборних 

представників; розробки програми таким чином, щоб надати виборним 

представникам зворотний зв’язок щодо їхньої роботи та створювати 

можливості для професійного й особистого розвитку з метою підвищення 

ефективності управління; навчання всіх виборних представників у вигляді 

курсів, тренінгів із питань лідерства, роботи в команді та навчань для 

представників-жінок (Туреччина, Швейцарія, Ірландія, Шотландія); 

2) запровадження інституту парламентських приставів. Пристав за своїм

правовим статусом є посадовою особою без статусу депутата, він присутній на

усіх його засіданнях та зобов’язаний виконувати рішення депутатів або голови

парламенту щодо підтримки порядку, затримання або видалення депутата із

зали, який існує та ефективно функціонує у деяких країнах світу

(Великобританії, США, Канаді, Франції, Японії). Дана практика підвищить

ефективність праці парламенту, раціонального використання  робочого часу та

стимулювання депутатів до роботи (с. 209 дис.).

Крім того, дисертантка окремо виділяє проблеми трудової діяльності 

виборних працівників, до яких віднесено: недостатній рівень культурної 

поведінки та професійної культури, що призводить до низького рівня 

професіоналізму; застаріла процедура звільнення працівника від виконання 

виробничих або службових повноважень за основним місцем роботи на час 

виконання повноважень шляхом виборного заміщення посад і забезпечення 

гарантії працівника на збереження попереднього місця роботи у зв’язку з 

переходом на виборну посаду, після закінчення повноважень на виборній 

посаді (с. 210 дис.). 
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Разом із тим рецензована робота має низку недоліків і упущень. У ній 

наявні недостатньо аргументовані та суперечливі твердження, а також 

висновки, що вимагають додаткових пояснень:  

1. У підрозділі 3.1 дисертаційної роботи, який має назву: «Генезис 

правового регулювання праці виборних працівників» авторкою здійснено 

періодизацію розвитку законодавства, яке регулює питання праці відповідної 

категорії працівників. Так, на сторінці  127 роботи авторкою зазначено, що 

другим етапом розвитку українського виборчого інституту є радянський час 

(1917 до 1991 рр.), який за своєю сутністю та правовим регулюванням змісту 

виборчого права може поділятися на такі періоди: перший період, який полягав 

у тому, що правовий статус виборців визначався прагненням побудови держави 

диктатури пролетаріату, що певною мірою зумовлює надання права голосу у 

формуванні виборних органів публічної влади для представництва робітничого 

класу на базі принципів незагального, непрямого, нерівного виборчого права 

при відкритому голосуванні, існуванні в законодавстві відкритого переліку 

політичних, соціальних, економічних, релігійних цензів позбавлення виборчих 

прав; другий період, який знаменується прийняттям Конституції УРСР, 

відповідно до виборчої системи якої правовий статус виборців 

характеризувався проведенням виборів на засадах загального, рівного і прямого 

виборчого права при таємному голосуванні, певною реалізацією підрахункових 

результатів виборів  за мажоритарною виборчою системою значною більшістю, 

окрім передбачених у законі існуючих раніше виборчих цензів. Проте, 

вважаємо, що такий підхід здобувачки до визначення періодів є дещо 

некоректним, оскільки доцільним було б визначити конкретні часові проміжки 

зазначених вище періодів, що, у свою чергу, сприяло б більшій конкретизації 

висловленої авторкою думки.  

2. На стор. 87 дисертаційної роботи здобувачка зазначає, що трудові 

правовідносини найчастіше можуть змінюватися в результаті переведення. У 

цьому контексті викликає інтерес і питання про особливості переведення з 

виборної на невиборну посаду, якому, на перший погляд, притаманна деяка 
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неоднозначність та складність, тому переведення такого працівника має свою 

специфіку. Проте, авторка у своєму висновку не уточнює в чому ж саме полягає 

особливість такого переведення. Вважаємо, що доцільним було конкретизувати 

дане положення, наприклад, на основі аналізу відповідних особливостей 

переведення з виборних посад на посади служби в органах місцевого 

самоврядування. Тому такі твердження потребують додаткового пояснення  

здобувачки під час прилюдного захисту дисертації. 

3. У підрозділі 3.2 дисертанткою досліджено зарубіжний досвід правового 

регулювання праці виборних працівників, на прикладі різних країн, однією з 

яких є Велика Британія. Так, на сторінці 155 дисертаційної роботи зазначено, 

що у Великій Британії в небагатьох великих містах мера обирають 

безпосередньо, а більшістю керує опосередковано обраний керівник та кабінет. 

Водночас політичні інституції, безумовно, постійно змінюються та 

розвиваються, а місцеві й регіональні органи влади не ізольовані від 

середовища, у якому функціонують: панівні політичні настрої, стан економіки 

та відповідно публічних фінансів, новітні технології впливають на порядок 

роботи місцевого уряду. Навіть у межах однієї національної регуляторної 

системи немає двох абсолютно однакових місцевих чи регіональних органів 

влади у контексті їхніх способів роботи. Але, враховуючи вищевикладене, 

можемо констатувати, що, нажаль, тема виборних працівників у Великобританії 

авторкою не розкрита повністю, а отже потребує певного пояснення та 

уточнення.  

4. У дисертаційній роботі на сторінці 193 авторкою зроблено висновок 

про те, що не менш значну увагу слід приділити постанові Кабінету Міністрів 

України № 245 від 03.04.1993 «Про роботу за сумісництвом працівників 

державних підприємств, установ і організацій», яка значною мірою суперечить 

положенням Конвенції МОП № 122 1964 року «Про політику у сфері 

зайнятості», яка передбачає, що з метою стимулювання економічного зростання 

та розвитку, підвищення рівня життя, задоволення попиту на робочу силу та 

ліквідації безробіття і неповної зайнятості держави-члени Організації 
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здійснюють програму, спрямовану на забезпечення повної, продуктивної та 

вільно обраної зайнятості. Проте, нажаль дисертанткою не уточнено  саме у 

яких аспектах вищевказана  Постанова  суперечить Конвенції МОП № 122. 

Тому доцільним було б більш детальніше виокремити ті положення Постанови 

Кабінету Міністрів України № 245, які не відповідають окремим положенням 

Конвенції МОП. Це б внесло більшу конкретність та ясність щодо такого  

твердження авторки.  

5. Проаналізувавши зміст підрозділу 2.3 дисертаційної роботи, у якій 

авторка висвітлює питання дисциплінарної відповідальності виборних 

працівників, хочемо зауважити, що, на нашу думку, це питання не в повній мірі 

розкрите, наприклад, у контексті виборних посад органів місцевого 

самоврядування. Тому хотілось би, щоб дисертантка більше уваги приділила 

дослідженню особливостей дисциплінарної відповідальності виборних 

працівників, на прикладі різних виборних посад. 

Дані зауваження, які в певній мірі носять характер побажань, не 

впливають на загальну позитивну оцінку якості виконаної дисертанткою 

роботи. Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в даній 

дисертації, характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 

здобувачки в юридичну науку. 

Підсумовуючи, слід зробити висновок, що дисертація Васильєвої 

Вікторії Валеріївни є завершеною кваліфікаційною науковою роботою, в якій 

отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують 

наукове завдання, що має істотне значення для науки трудового права.  

На підставі викладеного, вважаємо, що дисертаційна робота Васильєвої 

Вікторії Валеріївни на тему: «Правове регулювання праці виборних 

працівників», що подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право» відповідає за змістом, обсягом, науковою новизною, 

теоретичним та практичним значенням, оформленням вимогам Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету 
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Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Порядку присудження ступеня 

доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради 

закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 

2022 р. № 44. Відповідно Васильєва Вікторія Валеріївна заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право», а її дисертація заслуговує на позитивну оцінку.  

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ: 
доктор юридичних наук, доцент,   
професор  кафедри конституційного,  
міжнародного права та публічно-правових 
дисциплін Київського університету  
інтелектуальної власності та права 
Національного університету «Одеська 
юридична академія»   

  Володимир МЕЛЬНИК 

Підпис Мельника В.П. затверджую: 

Ректор Київського університету 
інтелектуальної власності та права 

Національного університету 
«Одеська юридична академія» 

Доктор юридичних наук, професор 

  Фелик В.І. 
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