
ВІДГУК
офіційного опонента -  доктора юридичних наук, доцента 

Костюка Віктора Леонтійовича на дисертаційну роботу Курової Аліни 
Анатоліївни на тему: «Правове регулювання розірвання трудового 
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Актуальність теми дослідження обумовлюється тим, що у процесі 

побудови правової держави особливу увагу слід приділяти відповідності 

законодавства до реалій сьогодення. Перехід до ринкової економіки, 

обумовлює розвиток та зміну характеру сучасних трудових відносин, а 

разом із цим появу та нормативне закріплення нових підстав їх припинення. 

Так, закріплення на законодавчому рівні такої додаткової підстави для 

розірвання трудового договору з ініціативи власника як розірвання 

трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб. 

Дане нововведення потребує у більш детальному вивченні і розкритті 

особливостей її розуміння та порядку застосування поряд з іншими 

підставами розірвання трудового договору. Нагальність дослідження 

правового регулювання розірвання трудового договору у зв’язку з 

припиненням повноважень посадових осіб, потребує низку уточнень, також 

розробки проектів нормативно-правових актів з метою підвищення 

ефективності правозастосування даної підстави обумовлюють актуальність 

та доцільність здійснення переставленого дисертаційного дослідження. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що дисертація є першим 

комплексним науковим дослідженням проблематики правового 

регулювання розірвання трудового договору у зв’язку з припиненням 

повноважень посадових осіб у науці трудового права.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації забезпечується застосуванням 

раціональної сукупності сучасних загальнонаукових та спеціальних методів 

і прийомів наукового пізнаь ння основних методів
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наукового пізнання дозволило всебічно розглянути теоретичні та практичні 

проблеми правового регулювання розірвання трудового договору у зв’язку з 

припиненням повноважень посадових осіб та сформулювати пропозиції щодо 

удосконалення правових норм із урахуванням потреб практики застосування 

чинного законодавства. Заслуговує на окреме схвалення те, що автор 

використовує у роботі як загальні методи наукового пізнання (узагальнення, 

порівняння, аналіз, синтез, індукція, дедукція, логічний, абстрагування та 

ін.), так і спеціально-правові методи дослідження (історико-правовий, 

порівняльно-правовий, документально-правовий тощо). 

Автор виявила належний рівень знань юридичної літератури, 

нормативно-правового матеріалу, знайшла низку дискусійних проблем, що 

підлягають осмисленню і відповідного їх вирішення. Дослідження базується 

на комплексному, системному підході, характеризується відповідним рівнем 

наукових узагальнень. Це значною мірою обумовлено і характером 

дослідницької бази. Поряд з працями з трудового права А.А. Курова широко 

використала наукові розробки із загальної теорії держави і права, 

конституційного, адміністративного та міжнародного права. 

Дисертант методологічно правильно сформулювала мету та задачі 

дисертаційного дослідження. Їх постановка та послідовність дали можливість 

розкрити основний зміст теми наукового дослідження і дозволили 

сформулювати висновки, яким притаманні всі ознаки наукової новизни.  

Об’єкт (суспільні відносини, що виникають з приводу розірвання 

трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб) і 

предмет (правове регулювання розірвання трудового договору у зв’язку з 

припиненням повноважень посадових осіб) дисертаційного дослідження 

визначені у відповідності до вимог МОН України. 

Зі змісту дисертаційного дослідження видно, що А.А. Курова досягла 

поставленої мети і відповідно дисертація є самостійною завершеною 

науковою працею. Кожна висвітлена у роботі проблема проаналізована та 

підкріплена висновками дисертанта. Сформульовані в дисертації положення 
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та наукові результати обґрунтовані на базі особистих досліджень і 

критичного осмислення дисертантом нормативних джерел, наукових праць 

та правозастосовної діяльності. Автором наводиться низка теоретичних 

положень, які досі не розглядались у наукових працях, ряд наукових проблем 

розглядаються вперше та вирізняються оригінальністю підходів, крім того, 

запропоновані рекомендації щодо подальшого вдосконалення чинного 

законодавства України. 

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи обумовлена метою, 

об’єктом і предметом дослідження. Дисертаційна робота А.А. Курової 

викладена українською мовою і складається з переліку умовних скорочень, 

вступу, трьох розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел, які в сукупності присвячені актуальним теоретичним і 

практичним проблем правового регулювання організаційно-управлінських 

відносин в трудовому праві України. Такий підхід до визначення структури і 

змісту дослідження є логічним, дає можливість всебічно та повно висвітлити 

значне коло актуальних питань. 

Серед положень та висновків, що заслуговують на особливу увагу 

варто відзначити наступні: 

Як позитивний момент слід відмітити те, що автором виділено наступні 

стадії (етапи) порядку розірвання трудового договору у зв’язку з 

припиненням повноважень посадових осіб: 1) прийняття рішення про 

припинення повноважень посадових осіб; 2) оформлення та узгодження 

документів про звільнення; 3) оформлення факту припинення трудових 

відносин з посадовою особою (с. 117 дис.). 

Викликає неабиякий інтерес запропонована автором класифікація 

юридичних гарантій при розірванні трудового договору з посадовими 

особами у зв’язку з припиненням повноважень, а саме: за характером 

вираження та відображення їх сутності: а) правові (закріплені у нормах 

права – заборона розірвання трудового договору з відповідними категоріями 

осіб, що зазначалися вище, нормативно визначений спеціальний порядок 
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розірвання трудового договору тощо); б) організаційно-правові (являють 

собою конкретно виражену діяльність уповноважених осіб та органів щодо 

гарантування дотримання прав посадових осіб під час розірвання з ними 

трудового договору та поновлення порушених прав: наприклад, захист прав 

посадових осіб судовими органами, профспілковими організаціями); 

в) матеріальні (носять виражений ціннісно-матеріальний характер:  

наприклад, повний розрахунок з посадовою особою у день її звільнення, 

виплата їй вихідної допомоги тощо). (с. 155-156 дис.). 

Слід погодитись із сформульованими дисертантом істотними рисами 

трудових спорів при розірванні трудового договору з посадовими особами, а 

саме: 1) це розбіжності, які виникають між посадовою особою та власником 

підприємства, установи чи організації або між групою посадових осіб та 

власником підприємства, установи чи організації; 2) наведені розбіжності 

виникають з приводу розірвання трудового договору на підставі п. 5 ч. 1, 

ст. 41 КЗпП України у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб, а 

також у пов’язаних із зазначеним трудових відносинах; 3) розбіжності між 

сторонами трудового спору неможливо врегулювати шляхом мирних 

переговорів між ними, а тому вони повинні бути вирішені уповноваженим 

законодавством органом; 4) характеризуються особливим порядком їх 

вирішення, а також спеціальним колом суб’єктів, що уповноважені 

розглядати та вирішувати зазначену категорію трудових спорів (суд загальної 

юрисдикції, КТС); 5) за результатами вирішення досліджуваного трудового 

спору оформляється відповідний документ – рішення КТС, судове рішення 

(с. 170-171 дис.). 

На підставі ґрунтовних досліджень та аналізу наукових підходів 

дисертантом вдало сформульовано визначення поняття «удосконалення 

розірвання трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень 

посадових осіб», під яким запропоновано розглядати діяльність 

різноманітних суб’єктів відповідно до наявних у них функцій та 

повноважень, яка спрямована на створення якісного та належного рівня 
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нормативно-правового забезпечення (як форми, так і змісту норм трудового 

права) розірвання трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень 

посадових осіб, відповідності зазначеного правового інституту рівню 

розвитку суспільних відносин у даній сфері (с. 220 дис.). 

У роботі містяться й інші слушні положення, висновки та пропозиції. 

Проте рецензована робота, як і інші роботи подібного роду, містить 

низку дискусійних положень, хоча їх не можна розцінювати як помилки, 

оскільки це власне бачення дисертанта тих чи інших проблем, яке інколи 

видається суперечливим. 

1. На с. 54 дис. до спеціальних умов трудового договору з посадовими 

особами автор відносить є: 1) цілі (показники), досягнення яких покладається 

на посадову особу-управителя; 2) розмір винагороди посадової особи та 

додаткових виплат, які йому належатимуть у разі досягнення встановлених 

договором цілей: а) винагорода за досягнуті в процесі діяльності результатів, 

б) компенсація витрат, пов’язаних з виконанням закріплених обов’язків 

посадової особи, зокрема компенсація вартості здійснених поїздок власним 

автомобілем, використання послуг мобільного зв’язку, Інтернету тощо; 

3) застереження про ухилення від конкуренції протягом строку займання 

посади члена органів управління; 4) умова про періодичність, об’єм та зміст 

звітів, які посадова особа зобов’язана надавати представникам роботодавця; 

5) взаємна відповідальність сторін – посадової особи та роботодавця за 

недотримання умов контракту. В цілому погоджуючись із наведеними 

умовами трудового договору з посадовими особами, все вважаємо за 

необхідне зробити певне зауваження щодо формулювання пункту 3 

«застереження про ухилення від конкуренції протягом строку займання 

посади члена органів управління», зокрема вказавши на те, що відповідно до 

ч. 2 ст. 97 ЦК України органами управління товариством є загальні збори 

його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом. При 

цьому, відповідно до ч. 4 ст. 99 ЦК України назвою виконавчого органу 

товариства відповідно до установчих документів або закону може бути 
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«правління», «дирекція» тощо. А відтак, така умова трудового договору з 

посадовими особами як ухилення від конкуренції поширюється не на всіх 

посадових осіб, а лише на членів виконавчого органу, що є не зовсім 

виправданим. Окрім того, не зрозуміло як дана умова може взагалі 

поширюватись на посадових осіб державних органів та органів місцевого 

самоврядування. 

2. На с. 103 дис. автором визначено, що закордонний досвід 

припинення трудових відносин з посадовими особами є достатньо 

різноманітним та прогресивним. Зокрема позиція автора ґрунтується на 

досвіді таких країн як Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка 

Молдова, Республіка Казахстан. 

На наш погляд, підхід дисертанта до здійснення порівняльно-правового 

аналізу регулювання припинення трудових відносин з посадовими особами в 

Україні та закордоном виключно на прикладі країн СНГ є не в повній мірі 

виправданим. Зокрема слід звернути увагу автора на те, що досліджуване 

питання досить повно знайшло своє відображення не тільки в законодавстві 

держав пострадянського простору, а й в інших країнах світу. Тому, вважаємо, 

що доцільно було б додатково проаналізувати законодавство передових країн 

світу, зокрема європейський, що в свою чергу склало б більш чіткий 

порівняльно-правовий аналіз щодо співвідношення національного 

законодавства з законодавствами інших країн щодо припинення трудових 

відносин з посадовими особами. 

3. У запропонованій дисертантом класифікації юридичних гарантій при 

розірванні трудового договору з посадовими особами за характером 

вираження та відображення їх сутності (с. 155 дис.), дещо суперечливим є 

віднесення повного розрахунку з посадовою особою у день її звільнення до 

матеріальних гарантій, оскільки дана гарантія стосується права працівника на 

оплату праці,  а також нормативно визначеного спеціального порядку 

розірвання трудового договору, які автор відніс до правових гарантій при 

розірванні трудового договору з посадовими особами. 
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4. На с. 237 дис. автор пропонує перейняти зарубіжний досвід у 

правовому регулюванні досудового вирішення трудових спорів. Зокрема, 

прийняти Закон України «Про досудове врегулювання трудових спорів», 

відповідно до якого визначити можливість застосування на даному етапі 

медіації або примирення. У даному контексті залишається незрозумілою 

позиція дисертанта з цього приводу, а саме – досудовий порядок вирішення 

трудових спорів повинний носити обов’язковий характер, як це передбачено 

ч. 3 ст. 124 Конституції України, або ж вільно обиратись сторонами спору. 

Окрім цього, відкритим залишається питання щодо співвідношення 

досудового вирішення трудових спорів із ст. 232 КЗпП України, якою 

визначено категорію трудових спорів, що підлягають безпосередньому 

розглядові у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах 

5. Хотілось би дізнатись позицію автора, у контексті останніх 

законодавчих нововведень у частині, що стосується введення категорії 

«посадова особа» та, відповідно, можливості вирізнення посадової особи як 

спеціального суб’єкта трудового права, зважаючи на характер її трудової 

функції, що пов’язана із здійсненням у управлінських повноважень. 

Висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер та не 

здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного дисертаційного 

дослідження. Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в 

даній дисертації, характеризується єдністю змісту і свідчать про особистий 

вклад дисертанта в науку трудового права. 

Дисертація Курової Аліни Анатоліївни «Правове регулювання 

розірвання трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень 

посадових осіб» містить результати проведених особисто здобувачем 

досліджень. Отримані автором дисертації нові науково обґрунтовані 

результати в сукупності розв’язують конкретну наукову задачу. 

З огляду на вищевикладене, можна дійти висновку, що дисертація 

Курової Аліни Анатоліївни «Правове регулювання розірвання трудового 

договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб» відповідає 



вимогам, які ставляться до написання кандидатських дисертацій Порядком 

присудження наукових ступенів, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 p., № 567 а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення.
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ВІДГУК
офіційного опонента -  кандидата юридичних наук Панченка Максима 

Вадимовича на дисертаційну роботу Курової Аліни Анатоліївни на 
тему: «Правове регулювання розірвання трудового договору у зв’язку 

з припиненням повноважень посадових осіб», подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення

Актуальність представленої дисертаційної роботи обумовлюється 

тим, що сучасні реалії суспільного розвитку, економічних та політичних 

змін у державі, також з розвитком інтеграційних процесів в країні тягнуть 

за собою необхідність реформування чинної системи законодавства 

України. З причин порівняно застарілого законодавства у сфері 

регулювання трудових відносин, законодавець намагається змінювати та 

доповнювати окремі правові норми, що будуть відповідати реаліям 

сьогодення,безумовно, дані зміни покликані на забезпечення прав і свобод 

сторін трудових правовідносин. Одними із актуальних змін які провів 

законодавець є , такими ст. 41 Кодексу законів про працю України була 

доповнена новою додатковою підставою для звільнення працівника за 

ініціативою роботодавця -  припинення повноважень посадової особи. Так 

правове регулювання розірвання трудового договору у зв’язку з 

припиненням повноважень посадових осіб являється не розкритим явищем 

в науці трудового права, також в процесі підходу до застосуванні даного 

аспекту на практиці, суб’єкти трудових правовідносин стикаються з цілою 

низкою проблем, що потребують негайного вирішення.

Таким чином, постає науково-теоретична проблема щодо 

дослідження особливостей правового регулювання розірвання трудового 

договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб. Наведене 

й зумовлює актуальність дисертаційного дослідження.

Зміст дисертації відбиває логіку мети та предмета дослідження. Він 

передбачає аналіз як теоретичних проблем з теми дисертаційного 

дослідження на сучасному етапі, так ' ання. Загалом,

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

Імені Тараса Шевченка
. ------- л а- и щ и ........
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дисертація характеризується ознакою єдності змісту. Позиції, які 

формулює та відстоює автор роботи, ґрунтуються на останніх досягненнях 

правової науки. Варто зауважити, що наукові положення дисертаційної 

роботи об’єктивно відображають реальний стан правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

Дисертацію слід оцінити, як науково-дослідну роботу, що є 

закінченою. В ній досліджується наукова література, міститься ретельний 

аналіз законодавства в означеній сфері. В останній частині дисертації 

викладені пропозиції, що стосуються правотворчості та правозастосування, 

що дає можливість їх практичного застосування. 

Здобувач добре засвоїв теоретичне надбання, що стосується теми 

дослідження, вільно оперує категоріями та поняттями, які вироблені 

юридичною наукою, звертається до праць вчених із суміжних галузей 

права. Власні думки та пропозиції А.А. Курова викладає як подолані кроки 

у пізнанні відповідного об’єкту. 

Матеріал дисертації викладається логічно, послідовно, відповідно до 

визначеного дисертантом змісту, що свідчить про глибоке та змістове 

засвоєння теми обраного дослідження. В дисертації сформульовано цілий 

ряд нових та належно обґрунтованих наукових положень, що є внеском 

здобувача в науку трудового права. 

Автором чітко та послідовно сформульовані мета та задачі 

дослідження. Їх постановка та обґрунтованість дозволяють розкрити 

основний зміст теми. Об’єкт і предмет дисертації визначені у відповідності 

з вимогами МОН України та дозволяють всебічно проаналізувати 

поставлену проблему. 

Джерельну базу дослідження можна вважати цілком 

репрезентативною, оскільки опрацьовано здобутки вітчизняних вчених, 

науковців близького зарубіжжя, а також численні нормативно-правові 

акти, що визначають засади правового регулювання організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. Високій ступінь наукової 

обґрунтованості і достовірності результатів дослідження забезпечено 
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використанням ряду загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, а 

також значного обсягу емпіричного матеріалу. 

В цілому, робота виконана на належному науковому рівні та робить 

свій внесок в подальший розвиток правової науки.  

Так, новим для науки трудового права є те, що дисертантом 

комплексно обґрунтовано, що визначення поняття «умови розірвання 

трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових 

осіб», під яким запропоновано розуміти фактичний склад, який являє 

собою сукупність двох взаємопов’язаних юридичних фактів – факт 

припинення повноважень посадових осіб та наявність обставин, за яких 

може відбутись таке припинення, які зумовлюють завершення трудових 

правовідносин між власником юридичної особи (підприємства, установи, 

організації) та її посадовими особами (посадовою особою), а також 

закінчення правомочностей зазначених посадових осіб (посадової особи) 

щодо виконання функцій з управління та керівництва діяльністю 

юридичної особи (підприємства, установи чи організації), тобто втрата 

такими особами (особою) своїх організаційно-розпорядчих або 

адміністративно-господарських функцій. 

Важливим та науково обґрунтованим є висновки автора, що 

визначення поняття посадової особи у трудовому праві, під яким 

запропоновано розуміти працівника, який на підставі трудового договору 

(контракту) постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням 

здійснює функції управління та керівництва діяльністю всієї організації 

(підприємства, установи, організації) та/або її підрозділом (-ами), роботою 

працівників, володіє владними повноваженнями, в тому числі 

контрольними, які дозволяють приймати рішення і здійснювати дії, які 

створюють правові наслідки для інших працівників (стор. 91 дис.). 

Методологічно вірно та правильно дисертантка  доводить, що  до 

ознак посадової особи в системі трудового права слід віднести наступні: 1) 

визначення правового статусу посадових осіб відбувається з урахуванням 

вимог законодавства про працю, господарського законодавства, статутів та 
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інших локальних актів; 2) особливий трудо-правовий статус посадової 

особи, обумовлений виконанням нею організаційно-розпорядчих або 

адміністративно-господарських повноважень; 3) є працівниками, 

діяльність яких має бути спрямована на організацію процесу праці для 

виконання основних статутних завдань підприємства; 4) основними 

функціями посадових осіб є управління та організація, що спрямовані на 

забезпечення ефективної діяльності підприємства, установи, організації; 5) 

посадова особа наділена владними повноваженнями, в тому числі і 

контрольними; 6) здійснює свої повноваження як на постійній, так і на 

тимчасовій (строковій) основі, а в окремих випадках за спеціальним 

повноваженням (наприклад, за дорученням); 7) рішення та дії посадових 

осіб створюють правові наслідки для інших працівників; 8) 

характеризуються наявністю підвищеного рівня відповідальності за 

невиконання або неналежне виконання як безпосередньо своїх посадових 

обов’язків, так і обов’язків підлеглих працівників. (стор.180 дис.). 

Заслуговують окремої уваги сформульовані дисертантом висновки 

про те, що припинення повноважень посадових осіб як підстава розірвання 

трудового договору з ініціативи роботодавця є новою для трудового 

законодавства, характеризується певною специфікою та процедурними 

особливостями, що в кінцевому рахунку визначає особливе місце вказаної 

підстави в системі підстав розірвання трудового договору з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу. На сьогодні законодавчо не 

визначено, за яких підстав власником можуть бути припинені 

повноваження посадової особи його підприємства. Також не встановлено, 

чи пов’язується припинення повноважень посадових осіб з винними діями 

останніх. Таким чином, невизначеність підстав для припинення 

повноважень посадових осіб призводить до проблеми визначення місця 

такої підстави припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця як 

припинення повноважень посадових осіб у загальній системі класифікацій 

підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (стор. 239 

дис.). 
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Водночас, загалом позитивно оцінюючи проведену здобувачем 

роботу, все ж слід відзначити, що деякі її положення потребують 

додаткової аргументації та уточнень. 

1. На стор. 79-104 роботи дисертант зазначає, що перспективним 

видається напрямок порівняльно-правового дослідження регулювання 

припинення трудових відносин з посадовими особами у трудовому праві 

зарубіжних країн. Але здійснює аналіз і порівняння трудового 

законодавства країн бувшого Радянського Союзу, зокрема Білорусії, 

Російської Федерації і зазначає, що трудове законодавство останньої 

здатне запропонувати українському законодавцеві ряд конструктивних 

нововведень, але не конкретизуючи яких саме. Вважаємо, що з огляду на 

обраний курс нашої держави у бік євроінтеграції та відповідно 

імплементації саме європейського законодавства, доцільніше було б не 

оминути аналіз трудового законодавства саме країн ЄС з точки зору 

можливих запозичень в українське трудове законодавство з досліджуваної 

тематики. 

2. На стор. 154 своєї роботи дисертант пропонує до ст. 42 КЗпП 

України, яка, за її думкою, визначає перелік категорій осіб, які 

користуються переважним правом на укладення трудового договору у разі 

поворотного прийняття на роботу, віднести також і категорію посадових 

осіб. Але, в той же час, дана позиція є дискусійною, оскільки для 

прийняття посадової особи на роботу потрібне або рішення Загальних 

зборів або відповідний указ керівника вищого рівня і здебільшого після 

оголошення конкурсу або співбесід на вакантну посаду і визначення 

переможця. Таким чином, запропонована норма перешкоджала б 

конкурентному призначенню на вакантну посаду посадової особи, що не 

відповідає вимогам для призначення працівників на такі посади. Також, 

дисертант допустила помилку, оскільки зазначене питання регулює  

ст. 42-1 КЗпП України, а не ст. 42 КЗпП України, як вказує дисертант. 

3. На стор. 237 роботи автор зазначає, що один із рівнів внесення 

законодавчого вдосконалення розірвання трудового договору у зв’язку з 
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припиненням повноважень посадових осіб, який необхідно дослідити, – це 

прийняття нових нормативно-правових актів з метою забезпечення 

ефективнішої реалізації норми п. 5 ст. 41 КЗпП України. Пропозиція є 

досить сумнівною, оскільки розмноження різноманітних нормативно-

правових актів без їхньої систематизації, на нашу думку, не є найкращим 

варіантом вирішення досліджуваної проблеми. Вважаємо, що доцільніше 

було запропонувати внести відповідні зміни в існуючий кодифікований 

нормативно-правовий акт – Кодекс законів про працю України. 

Висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер та 

не здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного 

дисертаційного дослідження.  

Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в даній 

дисертації, характеризується єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 

дисертанта в науку трудового права. 

Дисертація А.А. Курової «Правове регулювання розірвання 

трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб» 

містить результати проведених особисто здобувачем досліджень. Отримані 

автором дисертації нові науково обґрунтовані результати в сукупності 

розв’язують конкретну наукову проблему – визначення сутності, видів та 

особливостей реалізації й правового регулювання організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві України у процесі 

реформування вітчизняного трудового законодавства. 

Автореферат за змістом відповідає дисертаційній роботі, 

достатньою мірою відображає сутність і основні положення дисертації. 

Порушень щодо викладення матеріалу в дисертації та авторефераті не 

виявлено.  

Основні результати дослідження викладено в 6 статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України та наукових 

періодичних виданнях інших держав, а також 2 тезах наукових 

повідомлень на міжнародних науково-практичних конференціях. 



На підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертація 

Курової Аліни Анатоліївни «Правове регулювання розірвання трудового 

договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб», подана на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, є самостійним 

завершеним науковим дослідженням, в якому отримані нові науково- 

обґрунтовані результати, що у сукупності мають істотне значення для 

розвитку науки трудового права, повністю відповідає вимогам Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення.

Офіційний опонент: 
доцент кафедри цивільно-правових 
дисциплін Навчально-наукового 
гуманітарного інституту 
Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадськоп
кандидат юридичних наук
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