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Високий рівень зайнятості населення складає основу економічного 

розвитку будь-якої держави. Саме за допомогою укладання трудового 

договору людина реалізує своє конституційне право на працю. Тим самим, 

трудовий договір виступає головною організаційно-правовою формою 

залучення працівників до праці та розподілу трудових прав та обов’язків 

працівника і роботодавця. Він є основоположним інститутом трудового 

права, від якого походять інші інститути трудового права.

Трудовому договорі завжди відводилась велика увага у роботах як 

науковців, так і практиків. Зокрема, обрання нашої країни європейського 

вектору розвитку, обумовлює зміни у законодавство України, що пов’язані 

із впровадженням європейських стандартів у нього. Одними із перших змін 

є саме зміни в сфері регулювання трудового договору. При цьому даним 

змінам повинна передувати ретельна їх підготовка, що включає і наукове 

дослідження міжнародного досвіду у відповідній сфері. Саме тому 

дисертаційне дослідження Данилова Максима Олександровича присвячене 

характеристиці особливостей регулювання трудового договору за 

законодавством України та країн Європейського Союзу має важливе та 

актуальне для вітчизняної юридичної науки та практики значення.
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Київського національного університет^' 

імені Тараса Іііевченка



Дисертаційна робота має суттєву наукову новизну, яка полягає в 

тому, що вона стала першим в українській правовій науці комплексним 

дослідженням теоретичних та практичних проблем удосконалення 

трудового договору відповідно до норм Європейського Союзу в системі 

права України.

Автор в достатньому обсязі володіє методологією наукового 

пошуку. Використання загальнонаукових і спеціальних методів пізнання 

та аналізу явищ дозволило сформулювати низку науково обґрунтованих 

висновків. Наведений дисертантом дослідницький матеріал в повній мірі 

сприяв досягненню поставленої мети, що полягала в тому, щоб визначити 

концептуальні основи трудового договору за законодавством України та 

країн Європейського Єоюзу; розробити конкретні практичні пропозиції і 

наукові рекомендації щодо розвитку й удосконалення нормативно- 

правового забезпечення в зазначеній сфері.

Положення, які виносяться на захист, належним чином 

обґрунтовуються у тексті дисертації, є достовірними і характеризуються 

науковою новизною.

Переважна більшість наукових положень та висновків, наведених в 

дисертаційному дослідженні, заслуговує на підтримку та схвалення. 

Вважаємо за доцільне звернути увагу на наступні з них:

На підставі вивчення становлення доктрини про трудовий договір 

дисертант наголошує, що становлення трудового договору можна поділити 

на п’ять етапів. Перший етап (до XII ст.) -  зародження регулювання 

трудових відносин трудовим договором. Він характеризується наступними 

особливостями: регулювання здійснювалось нормами цивільного права, 

трудові відносини регламентувались договором найму та договором 

підряду, договір найму передбачав встановлення плати за найману працю, 

у договорах було враховано елементи істотного та випадкового характеру.

Другий етап (XII-XVII ст.) характеризувався такими особливостями 

розвитку трудового договору: регулювання праці за наймом здійснювалося



нормами «Руської правди» щодо закупництва; акт комендації надавав 

змогу господарю захищати працівника, який працював у нього за наймом, і 

забезпечував працівнику отримання винагороди за працю у натуральній чи 

грошовій формі; трудові правовідносини між господарем та працівником 

регулювались нормами Соборного Укладення 1649 року; працівники не 

мали ніяких гарантій, а були в підпорядкуванні господаря.

Третій етап (XVII-XVIII ст.) передбачав закріплення правових норм в 

актах законодавства країн європейського континенту у сфері регулювання 

трудового договору. Його особливостями є такі: законодавство визначало 

специфіку робочого договору; вид найму було поділено на підвиди: 

особистий найм, найм слуг і робітників; положення про договір особистого 

найму були розкриті в французькому Кодексі Наполеона; договір найму 

передбачав зобов’язання працівника виконати роботу за певну винагороду; 

у кодексах більшості країн європейського континенту було визначено 

договір найму робочої сили.

Четвертому етапу (з XVIII ст. до XX ст.) властиве наступне: 

особистий найм, що був поширений на початку періоду; скасування 

кріпацтва та врегулювання відносин робітників з наймачами; трудові 

правовідносин між працівником та наймодавцем регулювались нормами 

цивільного права; виникнення ринку праці і виділення трудового договору 

як окремої категорії у сфері цивільно-правового регулювання; прийняття 

Кодексів законів про працю 1918 року та 1922 року, що мали суттєві 

відмінності в регулюванні договірних відносин у сфері праці.

П’ятий етап (з 1970-х років) вирізняється наступними рисами: 

прийняття Кодексу законів про працю 1971 року із закріпленням норм 

трудового договору; після проголошення незалежності України було 

внесено низку змін у Кодекс законів про працю, на даний час триває 

процес реформування трудового законодавства України; регулювання



трудового договору в країнах Європи здійснюється в залежності від 

правової системи законодавства (стор. 38).

Досліджуючи трудовий договір, дисертант слушно зазначає, що 

негативним моментом правового регулювання трудових угод у нашій 

країні, є недоречне застосування аналогії закону й можливості 

використовувати цивільно-правові норми для укладення договорів, що 

регулюватимуть трудові правовідносини (стор. 66).

Слід також наголосити на тому, що позитивним моментом правового 

регулювання трудового договору в Німеччині є цивілістичний підхід до 

визначення трудового договору, що передбачає рівні права працівника та 

роботодавця. Окрім того, вбачається доцільним включення таких підстав 

припинення та розірвання трудового договору як умовне розірвання 

трудового договору, попереднє розірвання трудового договору, а також 

його розірвання всупереч волі обох суб’єктів трудових правовідносин (стор. 

73).

Заслуговує на увагу та підтримку позиція автора, що на сьогоднішній 

день імплементація європейських норм про трудовий договір має особливе 

значення для суб’єктів трудових правовідносин. Відтак, проведене 

дослідження окресленої теми обумовлюється прагненням інтеграції України 

до європейських структур, тому існує суттєва необхідність для врахування 

імплементації європейських норм права про трудовий договір у національне 

законодавство. Цей процес є досить складним та кропітким, він вимагає 

багато зусиль від органів державної влади. Імплементація європейських 

норм права про трудовий договір зумовлена необхідністю прискорення цих 

процесів при реформуванні трудового законодавства загалом та в питанні 

регулювання договірних правовідносин між роботодавцем та працівником, 

(стор. 100).

Слід погодитись з думкою здобувача, що працівник має право 

реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом



укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох 

підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено 

законодавством, колективним договором або угодою сторін (стор. 155).

Варто підтримати дисертанта у тому, що на основі запровадження 

досвіду Німеччини в трудове законодавство України ним запропоновано 

доповнити ст. 21 Кодексу законів про працю частиною 4, що стосується 

можливості укладати тристоронні трудові договори. Зокрема положенням 

наступного змісту: «Особливою формою трудового договору є 

тристоронній трудовий договір, який укладається між працівником, 

кадровим агентством і роботодавцем та згідно з яким працівник здійснює 

трудову діяльність завдяки підбору і пошуку кадровим агентством 

відповідного роботодавця й отримує заробітну плату саме від роботодавця, 

а кадровому агентству сплачує встановлену плату за надання можливості 

працевлаштування», (стор. 165).

Слушною є думка здобувача, що для правового регулювання 

трудового договору в питанні його припинення необхідно: в проекті 

Трудового кодексу врегулювати положення про анулювання трудового 

договору роботодавцем, виклавши статтю 92 у такій редакції: «Правом 

роботодавця є анулювання трудового договору, якщо працівник не 

приступив до роботи протягом строку, зазначеного в договорі»; закріпити 

в Кодексі законів про працю у ч. 4 ст. 38 норми, які направлені на 

врегулювання прав працівника при розірванні трудового договору та 

викласти їх таким чином: «Якщо працівник попередив власника або 

уповноважений ним орган письмово за два тижні про розірвання трудового 

договору, а роботодавець з незрозумілих причин після закінчення терміну 

із часу подачі письмової заяви працівника не здійснив правові обов’язки 

при такій ситуації та не виплатив заробітну плату працівникові, то 

працівник має право на звернення до суду за відшкодуванням 

компенсації», (стор. 179).



Загалом, матеріал дисертації викладено логічно, послідовно, 

відповідно до визначеного дисертантом змісту, що свідчить про глибоке та 

змістове засвоєння теми обраного дослідження. У дисертації 

сформульовано цілий ряд нових та належно обґрунтованих наукових 

положень, що є внеском здобувача в юридичну науку.

Основні результати наукового дослідження у повному обсязі знайшли 

відображення в опублікованих Даниловим М.О. статтях, були предметом 

обговорення на науково-практичних конференціях. Автореферат дисертації 

відповідає вимогам як за формою, так і за змістом, оскільки відображає її 

основні елементи та висновки.

Разом з цим, дисертація Данилова М.О., як і будь-яке інше наукове 

дослідження, містить суперечливі положення, з приводу яких можна 

зробити наступні зауваження:

1. Дисертант у підрозділі 1.3 «Сучасний стан правового регулювання 

трудового договору в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правовий аналіз» 

охарактеризує особливості правового регулювання трудового договору в 

країнах Європейського Союзу. На наш погляд, дисертанту доцільно було б 

розкрити, крім загальних особливостей укладення трудового договору, і 

внутрішню складову даного договору, провести порівняльну 

характеристику умов трудового договору за національним законодавством 

та законодавством країн Європейського Союзу. Даний аналіз дав би змогу в 

повній мірі оцінити стан правового регулювання трудового договору в 

Україні та країнах ЄС.

2. На стор. 76 дисертації автор вказує на те, що деякі країни 

передбачають обов’язкове укладення трудових договорів у письмовій 

формі, що посилює гарантії захисту працівників. Водночас, у контексті 

перспектив закріплення обов’язку укладати трудові договори у письмовій 

формі у проекті Трудового кодексу України, автору доцільно було 

приділити даному питанню більше уваги, виділивши негативні та позитивні



риси обов’язковості закріплення такої форми з урахуванням практики її 

застосування у інших країнах.

3. На стор. 142 здобувач зазначає, що питання правового регулювання 

строків трудових договорів є дискусійним в теорії трудового права і має ряд 

прогалин при застосування норм трудового законодавства на практиці. На 

наш погляд, автору доцільно булу б виділити, які прогалини існують 

стосовно строків трудових договорів, і як вони впливають на трудові 

відносини.

4. На стор. 170 дисертант зазначає, що до обов’язкових умов трудового 

договору повинен входити пенсійний план (встановлення чіткої програми 

пенсійного забезпечення). На наш погляд, у даному контексті, автору 

доцільно було більш ширше розкрити дану умову, визначити, що сама собою 

передбачає дана умова і які наслідки вона матиме для працівника? Даний 

аналіз дав би змогу зрозуміти чи можна відносити дану умову до 

обов’язкових умов чи ні.

5. На стор. 171 дисертант відзначає, що до додаткових умов трудового 

договору можна віднести -  медичне страхування, зокрема страхування у 

випадку втрати працездатності або смерті. На наше переконання, дисертанту 

доцільно було б приділити увагу досвіду держав Європейського Союзу 

стосовно регламентації медичного страхування як додаткової умови 

трудового договору, оскільки перспективи проведення та запровадження 

реформи загальнообов’язкового медичного страхуванню в Україні є начасі. 

Ця умова є складовою трудового договору багатьох країн світу, наприклад, у 

Грузії вже давно відбулися реформи у секторі охорони здоров’я. Як відомо, 

там діє система медичного страхування населення. Держава дає можливість 

громадянам обирати спосіб оплати медичних послуг. Медичну страховку 

може фінансувати роботодавець, що встановлюється умовою трудового 

договору.
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Разом з тим, висловлені зауваження у своїй більшості стосуються 

дискусійних проблем й не впливають на загальну позитивну оцінку роботи та 

її наукову і практичну цінність.

В цілому дисертація Данилова Максима Олександровича на тему: 

«Трудовий договір за законодавством України та країн Європейського 

Союзу» є самостійним і завершеним науковим дослідженням, в якому 

отримані нові науково-обґрунтовані результати, що у сукупності мають 

істотне значення для розвитку науки права трудового права.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертація 

Данилова Максима Олександровича на тему: «Трудовий договір за 

законодавством України та країн Європейського Союзу» подана на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук, є завершеним науковим 

дослідженням, яке повністю відповідає вимогам МОН України, що 

висуваються до кандидатської дисертацій, а її автор -  Данилов Максим 

Олександрович -  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, професора 

Копаіігори Івана Даниловича 
на дисертаційну роботу Данилова Максима Олександровича на тему: 

«Трудовий договір за законодавством України 
та країн Європейського Союзу», подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право;

право соціального забезпечення

Конституція України закріпила ключові права людини, серед них і 

право на працю. Одним із шляхів реалізації даного права на працю є 

укладення трудового договору. Ефективність механізму реалізації трудових 

прав у повній мірі залежить від норм трудового права та здатності їх 

охоплювати сферу трудових правовідносин. Тому основне завдання норм 

трудового права полягає в якісному і гармонійному поєднанні інтересів 

роботодавця та працівника для розвитку суспільства й держави в цілому.

Основи трудового права в країнах Європейського Союзу закріплені в 

Конституціях, в яких визначаються міжнародно-правові стандарти заборони 

примусової праці і гарантується свобода праці. Разом з тим, для окремих 

західних країн не характерно кодифіковане трудове законодавство. Загальні 

правила про договір особистого (трудового) найму (послуг), за історичною 

традицією законодавства окремих країн коїггинентальної Європи, містяться в 

цивільних кодексах. Системи права Західної Європи характеризуються 

найбільш високим рівнем правової розвиненості, і все ш̂е залишаються 

орієнтиром для інших національних систем права та визначають напрямок 

подальшого розвитку права у всьому світі.

Чинне законодавство України, яке здійснює регулювання трудових 

відносин, сьогодні перебуває на стадії реформування, обравши орієнтиром 

зміни у відповідності існуючим міжнародним та європейським стандартам у 

сфері праці. Таким чином, стадія реформування трудових відносин 

поступово впливає на галузь трудового права. Впровадження та реалізація 

міжнародних правових норм торкається основних прав і обов’язків суб’єктів 

трудових відносин, серед яких є сторони Труд(
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основні права і обов’язки зазначенні в трудовому договорі дана 

імплементація зачіпає і основоположні засади на яких ґрунтується інститут 

трудового договору. В зв’язку з цим, робота Данилова М.О. «Трудовий 

договір за законодавством України та країн Європейського Союзу» може 

стати теоретичним підґрунтям для впровадження позитивних змін в 

законодавство нашої країни.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що дисертація є першою 

спробою комплексно, з використанням сучасних методів пізнання та з 

урахуванням новітніх досягнень науки трудового права дослідити правове 

регулювання трудового договору в умовах імплементації норм трудового 

права України.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації забезпечується застосуванням 

раціональної сукупності сучасних загальнонаукових та спеціальних методів і 

прийомів наукового пізнання. Комплексне використаїшя основних методів 

наукового пізнання дозволило всебічно розглянути теоретичні та практичні 

проблеми правового регулювання трудового договору за законодавством 

України та країн Європейського Союзу ш,одо 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 виявив належний рівень знань юридичної літератури, 

нормативно-правового матеріалу, знайшов 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 М.О. Данилов 

віжористав наукові розробки із різних галузей права.

Дисертант методологічно правильно сформулював 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 пов’язані з правовим регулювання 

трудового договору) і предмет (трудовий договір за законодавством України 

та країн Європейського Союзу) дисертаційного дослідження визначені у 

відповідності до вимог МОН України.

Зі змісту дисертаційного дослідження видно, що М.О. Данилов досяг 

поставленої мети і відповідно дисертація є самостійною завершеною 

науковою працею. Кожна висвітлена у роботі проблема проаналізована та 

підкріплена висновками дисертанта. Сформульовані в дисертації положення 

та наукові результати обґрунтовані на базі особистих досліджень і 

критичного осмислення дисертантом нормативних джерел, наукових праць 

та правозастосовної діяльності.

Автором наводиться низка наукових положень, які досі не 

розглядались у наукових працях, ряд теоретичних проблем розглядаються 

вперше та вирізняються оригінальністю підходів, крім того, запропоновані 

рекомендації щодо подальшого вдосконалення чинного законодавства 

України.

Структура роботи обумовлена метою, об’єктом і предметом 

дослідження. Дисертаційна робота М.О. Данилова викладена українською 

мовою і складається з переліку умовних скорочень, зі вступу, трьох розділів, 

що логічно поєднані в 7 підрозділів, висновків і списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 205 сторінок, які в сукупності 

присвячені актуальним теоретичним і практичним проблемам правового 

регулювання трудового договору за законодавством України та країн 

Європейського Союзу. 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:

Слід погодитись із автором у тому, що трудовий договір як юридичний 

механізм гуманізації відносин у сфері найманої праці забезпечує економічну 

організацію трудової діяльності, обов’язковість дотримання взаємних 

домовленостей між сторонами, конструктивну взаємодію у вирішенні 

проблемних питань, стимулює інтерес до якісного виконання трудових 

обов’язків, що, в свою чергу, сприяє позитивній економічній динаміці від 

локального рівня виробництва до загальнодержавного (с. 33 дис.).

Викликає неабиякий інтерес позиція автора стосовно того, що в 

правовому регулюванні трудового договору в Польщі позитивними 

моментами є обов’язкове укладення трудових договорів стосовно усіх 

категорій працівників. Окрім того, важливо наголосити на достатньо 

об’ємному переліку трудових договорів, які використовуються суб’єктами 

трудового права (с. 65-66 дис.).

Потребує уваги висновок дисертанта про те, що трудовий договір -  це 

нормативно визначена угода між роботодавцем (власником підприємства, 

установи, організації чи уповноваженим ним органом) і працівником, що 

врегульована нормами законодавства та локальними правовими актами з 

метою взаємної реалізації ними своїх суб’єктивних прав на виконання та 

використання найманої праці, яка спричиняє виникнення юридичного факту 

трудових правовідносин і взаємного зв’язку між суб’єктами договору у 

межах виконання покладених на них прав та обов’язків і містить 

сформульований сторонами порядок взаємної поведінки та особливостей 

здійснення трудової (для працівника) і за^зпечувальної (для роботодавця) 

функцій у процесі діяльності в сфері найманої праці (с. 79 дис,).

Заслуговує уваги підхід автора до визначення імплементації 

європейських норм трудового права як процес приведення в дію норм



європейського трудового права державою із врахуванням специфіки власного 

законодавства та запровадження методів і стандартів у галузі трудового 

права, які діють на території країн європейського континенту (с. 87 дис.).

На підставі ґрунтовних досліджень та аналізу наукових підходів 

дисертантом вдало визначені елементи механізму імплементації 

європейських норм про трудовий договір у національне трудове 

законодавство, які повинні бути включені при запровадженні європейських 

норм про трудовий договір у національне трудове законодавство, а саме: 

1) систему стандартів європейських норм у сфері трудового договору, 

зафіксованих у правових актах; 2) систему національних нормативно- 

правових актів, яка враховує засади проведення імплементації міжнародних 

трудових стандартів; 3) систему державних органів, уповноважених 

імплементувати норми міжнародного зразка з реалізації прийняття державою 

міжнародних зобов’язань у сфері трудових відносин загалом та в питанні 

трудового договору зокрема (с. 106-107 дис.).

Автором, на основі досвіду Франції обґрунтована позиція щодо 

внесення пропозиції закріпити в ст. 22 Кодексу законів про працю, яка 

стосується гарантій при укладенні трудового договору, положення 

наступного змісту: «До обов’язкових положень, які включаються до змісту 

трудового договору, відноситься встановлення зобов’язання для роботодавця 

щодо регулярного інформування працівника про можливості його 

професійного розвитку, підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації, а також покладення на нього обов’язку здійснювати необхідні 

заходи для реалізації заходів професійного розвитку відповідного 

працівника» (с. 160 дис.).

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

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

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

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

видається суперечливим.



1. у  підрозділі 1.3 «Сучасний стан правового регулювання трудового 

договору в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правовий аналіз» 

охарактеризовано особливості правового регулювання трудового договору в 

країнах Європейського Союзу, де розглянуто переважно національне 

законодавство відповідних країн. На наш погляд, в даному розділі, крім 

національного законодавства окремих країн, доцільно було б розглянути 

основні акти Європейського Союзу у відповідній сфері, такі як угоди, 

директиви та інші нормативні документи, які стали основою для 

імплементації законодавства інших країн, що в свою чергу дало більше 

розширене бачення на правове регулювання трудового договору в 

Європейському Союзі.

2. На с. 114 даного дослідження автор зазначає, що «імплементаційний 

механізм норм права ЄС в Україні є надзвичайно різноманітним та включає 

низку специфічних процедур, прийомів та засобів. При створенні в державі 

реальних механізмів та засобів для забезпечення дій, спрямованих на 

імплементацію норм європейського права в національне законодавство, 

формується результативне середовище, що сприяє становленню 

демократичної правової держави на шляху до світового співтовариства».

На наш погжд, дане твердження потребує доповнення. Як відомо 

реалізації норм міжнародного права здійснюється через механізм 

імплементації. При цьому, він поділяється на міжнародний механізм і 

національний механізм реалізації чи імплементації норм права. Міжнародно- 

правовий механізм імплементації являє собою сукупність міжнародних 

засобів, що забезпечують здійснення норм міжнародного права, в свою чергу, 

національно-правовий механізм імплементації спрямований на забезпечення 

реалізації норм міжнародного права. В такому випадку дисертанту доцільно 

було б розглянути, що го ж саме складаються наведенні вище механізми 

імплементації.

3. На с. 155 дис. автор зазначає, що відповідно до законодавства 

можуть існувати такі види трудового договору: безстроковий трудовий



договір; строковий трудовий договір; трудовий договір про виконання 

тимчасовріх робіт; трудовий договір про виконання сезонних робіт; трудовий 

договір на підставі призначення; трудовий договір, який укладається за 

результатами виборів місцевих чи загальнодержавних місцевих виборів; 

трудовий договір за результатами конкурсного відбору; кооперативний 

трудовий договір. Не можна в повній мірі погодитись з даним твердженням 

автора, адже законодавством про працю передбачено, що трудовий договір 

може бути: 1) безстроковим, що укладається на невизначений строк; 2) та 

строковим, який укладається на визначений строк, що встановлений за 

погодженням сторін; 3) або ж таким, що укладається на час виконання певної 

роботи. Тому, всі інші трудові договори, що визначені дисертантом, є 

похідними від цих основних видів, а відтак, з нашої точки зору, їх не 

доцільно виділяти як окремий вид. Також не зрозуміло за якими критеріями 

автор поєднав всі ці види договорів, адже вони належать до різних груп. В 

такому випадку дисертанту доцільно навести критерії розмежування видів 

трудових договорів.

Водночас, 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 Данилова Максима Олександровича на тему: «Трудовий 

договір за законодавством України та країн Європейського Союзу» містить 

результати проведених особисто з добувачем досліджень. Основні результати 

дисертації, висновки та пропозиції знайшли відображення у чотирьох 

статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України, двох статтях -  

у наукових виданнях інших держав, а також в п’яти тезах доповідей і 

повідомлень на науково-практичних конференціях. Отримані автором 

дисертації нові науково обґрунтовані результати в сукупності розв’язують 

конкретну наукову задачу.



Вищевикладене дає підстави для висновку, що дисертаційне 

дослідження «Трудовий договір за законодавством України та країн 

Європейського Союзу» відповідає вимогам, що пред’являються до написання 

дисертацій та Порядку присудження наукових ступенів, а його автор -  

Данилов Максим Олександрович -  заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове 

право; право соціального забезпечення.
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