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доктора юридичних наук, професора Москаленко Олени Вячеславівни на 

дисертацію Васильєвої Вікторії Валеріївни на тему: «Правове 

регулювання праці виборних працівників», представлену на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право 

 

Актуальність теми дослідження. Розвиток демократичного 

суспільства в Україні має на меті запровадження загальноприйнятих 

людських норм та цінностей в сфері праці, де великого значення набуває 

окреслення засад правового регулювання виборних працівників як одного із  

суб’єктів здійснення трудової функції та запровадження новітніх технологій. 

Визначення правового становища працівників, обраних на виборні посади у 

процесі реалізації їх права на працю потребує осмислення на основі 

теоретичних досягнень сьогодення та правових норм, що регулюють це 

питання, адже саме через правовий статус створюються реальні можливості 

для виконання суб’єктами права своїх соціальних функцій. Його зміст  

визначає межі діяльності особи щодо інших осіб, колективів, держави, межі  

її активної та пасивної життєдіяльності та самоствердження. Також варто 

зазначити, що встановлення місця та особливостей діяльності будь-якого із  
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суб’єктів правовідносин можливе лише за умови аналізу їх правового 

статусу. Загалом, категорія правового статусу є однією із центральних в  

теорії держави і права та усіх без винятку галузевих юридичних науках, що 

обумовлюється складністю та багатозначністю цього юридичного явища. 

Тому дисертаційне дослідження Васильєвої Вікторії Валеріївни на тему: 

«Правове регулювання праці виборних працівників» є актуальним. 

Робота, яка представлена Васильєвою В.В., характеризується 

системним підходом до предмету дослідження. В ній висвітлено широке коло 

нових проблем і оригінальних авторських підходів щодо їх вирішення. 

Авторка коректно і вдало полемізує, аргументує свої судження, пов’язує 

загальнотеоретичні проблеми з конкретним емпіричним матеріалом. 

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 

підтверджується критичним аналізом наявних літературних джерел 

юридичного та методологічного спрямувань з проблематики визначення 

особливостей правового статусу керівника, як суб’єкта організаційно-

управлінських відносин в трудовому праві України. Крім того, достовірність 

одержаних результатів також підтверджена критичним аналізом та 

узагальненням великої кількості праць вітчизняних та зарубіжних вчених. 

В цілому, комплексний підхід до використання методів дослідження 

дав змогу всебічно розглянути стан правового статусу керівника, як суб’єкта 

організаційно управлінських відносин в трудовому праві України, існуючі 

проблеми у цій сфері та шляхи їх вирішення. 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. 

Положення дисертації реально ґрунтуються на об’єктивних теоретичних 

дослідженнях, висновки є обґрунтованими та базуються на теоретичних 

судженнях авторки. 

Наукову і практичну цінність дисертації підтверджують можливості 

застосування її результатів які полягають у тому, що положення, отримані в 

результаті проведеного в дисертації дослідження, можуть бути використані: у 
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науково-дослідницькій роботі – при подальшому опрацюванні правового 

регулювання виборних працівників в Україні; у правотворчості – при 

вдосконаленні Кодексу законів про працю,  а також норм чинного законодавства 

у сфері правового регулювання виборних працівників; у навчальному процесі – 

під час вивчення в юридичних освітніх закладах навчальних дисциплін «Трудове 

право», «Право соціального забезпечення», «Теорія держави і права», підготовки 

робочих програм і планів, написання підручників, навчальних посібників, курсів 

лекцій, а також  у науково-дослідницькій роботі студентів, слухачів і курсантів. 

Дисертаційне дослідження характеризується новизною наукових 

підходів до теоретичних та практичних проблем правового регулювання праці 

виборних працівників. 

Погоджуємось з думкою авторки про те, що усі наймані працівники 

характеризуються такими спільними ознаками: 1) їх праця є несамостійною; 

2) забезпечення та організація процесу праці не здійснюється за їх рахунок; 

3) їх трудова функція виконується в рамках трудового договору чи контракту; 

4) необхідним є виконання певної міри (норми) праці для отримання 

передбаченої оплати; 5) праця виконується переважно в інтересах 

роботодавця; 6) зацікавленість працівника у результатах праці є непрямою.  

(с. 43 дис.). 

Заслуговує на увагу твердження авторки про те, що трудо-правовий 

статус виборних працівників характеризується такими особливостями: 

визначення юридичного статусу виборних працівників здійснюється за 

допомогою як загальних норм трудового права, так і спеціальних, інколи він 

визначається внутрішніми актами, доказом наявності яких є велика кількість 

різних нормативно-правових актів, положеннями яких регулюється правовий 

статус тих чи інших осіб, зокрема і трудо-правовий. Для регулювання їх праці 

властивий прояв принципу єдності та диференціації; 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 
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щодо можливостей поєднувати роботу на виборній посаді із певним іншим 

видом діяльності, за винятком деяких із них; прийом на роботу, крім оцінки 

ділових якостей працівника, передбачає оцінку і моральних якостей; 

юридична відповідальність виборних працівників є досить широкою за 

обсягом. Зокрема особи, які певною мірою наділені статусом посадової 

особи, можуть бути притягнені й до адміністративної відповідальності; такі 

працівники мають особливий статус, який пов’язаний передусім із 

специфікою виконуваних ними обов’язків, якими, як правило, є функції 

управління та керівництва. Вони уповноважені приймати рішення, які будуть 

тягти за собою юридично значимі наслідки; такі особи та інші працівники 

можуть здійснювати безпосередньо свою діяльність на підставі трудового 

договору (контракту), укладанню якого передують вибори; виборний 

працівник може володіти певним рядом владних повноважень, зокрема й 

контрольними, проте це не позбавляє його права на застосовування заходів 

дисциплінарного впливу (стягнення); особа, яка перебуває на виборній 

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

тимчасові основі, а також за спеціальним повноваженням; рішення та дії 

таких осіб-працівників є причиною виникнення правових наслідків для 

інших; виборні працівники характеризуються наявністю підвищеного рівня 

відповідальності, оскільки за невиконання або неналежне виконання 

покладених на них безпосередніх обов’язків, а також обов’язків підлеглими 

працівниками вони можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності.  

(с. 58 дис.). 

У своїй роботі авторкою справедливо аргументовано, що досить 

важливим є перевірити правомочність органу, який обирає, дотриматись 

процедури обрання, порядку ухвалення рішень, оформлення протоколу тощо, 

позаяк порушення передбаченої процедури прийому на роботу працівника 

або припинення із ним трудового договору може розцінюватись як підстава 

для подання позову про визнання ухваленого рішення незаконним та 

відшкодування можливої матеріальної (у вигляді невиплаченої заробітної 
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плати за час вимушеного прогулу та інших платежів) та моральної шкоди. А 

отже, раціональним та ефективним є максимальне врегулювання даних 

відносин у статуті юридичної особи, якщо вони не закріплені на рівні закону. 

Особливо це стосується окремих аспектів праці обраного працівника 

(порядок його обрання, повноваження, відсторонення від роботи, 

припинення його трудового договору тощо) (с. 75 дис.). 

Крім того, дисертанткою вдало зауважено, що актами, які містять 

положення про дисциплінарну відповідальність, є: посадові інструкції, 

передбачені підприємством або установою, правила внутрішнього трудового 

розпорядку на підприємстві або установі, статути та спеціальні положення 

про дисципліну працівників окремих галузей управління. У юридичній науці 

прийнято виділяти три види дисциплінарної відповідальності, а саме: 

загальну, спеціальну та відповідальність керівних і виборних працівників. 

Варто відзначити, що дисциплінарна відповідальність може поширюватися 

на службових осіб керівного складу та осіб, які зайняли посади за 

результатами виборів. Також формами відповідальності є догана і 

звільнення. Службові особи, що працевлаштовані за результатами виборів, 

можуть бути звільнені тільки у формі відкликання, але якщо вони були 

призначені, тоді можуть бути звільнені у загальному порядку. (с. 106 дис.). 

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 дисертаційній роботі на ст. 97 дисертанткою приділяється увага 

такій категорії працівників як особи з інвалідністю, де авторка виділяє гарантії 

та обов’язки держави щодо належного регулювання їх роботи. Проте, 

розглядаючи законодавчу базу щодо виборних працівників, серед яких є особи 

з інвалідністю, можна відмітити, що законодавством України передбачено не 

всі категорії осіб з інвалідністю, які можуть займати виборні посади. Оскільки 

законодавством врегульовано лише дві категорії таких працівників, а саме 

особи, які не можуть самостійно пересуватися та особи з вадами зору та слуху,  
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інші категорії осіб з інвалідністю підлягають регулюванню. Тому доцільно було 

би дисертантці приділити увагу іншим категоріям осіб з інвалідністю, 

діяльність яких не врегульована на законодавчому рівні.  

2. У дисертаційній роботі на ст. 196 авторкою неодноразово 

наголошувалось на необхідності навчання виборних працівників, що є досить 

актуальною думкою. Також у підрозділі 3.2 авторка розглянула чинне 

законодавство про виборних працівників в найбільш прогресивних країнах 

світу, в якому увагу приділяє нормам, що закріплені на законодавчому рівні, які 

передбачають проходження навчання виборних працівників. Проте авторці слід 

було б детальніше розглянути питання щодо особливостей навчання виборних 

працівників, зокрема, потрібно звернути увагу на наступні питання: у якій 

формі повинно проходити навчання; оптимальні терміни такого навчання; яка 

форма підсумкового контролю знань повинна встановлюватися для таких 

працівників. Відображення особливостей навчання виборних працівників 

дозволить детальніше дослідити механізм підвищення професійної 

майстерності та професійного рівня виборних працівників та буде позитивним 

додатком для роботи в цілому.  

3. У підрозділі 3.2 дисертаційної роботи авторкою зазначено особливості 

правового регулювання виборних працівників на прикладі Німеччини, де 

наголошено про доцільність запозичення їх досвіду для нашої країни. Проте, 

слід зазначити, що у Німеччині виборна система є досить складною та 

багатогранною, яка має значні недоліки. Згідно з законодавством Німеччини, 

до складу Бундестагу входять 598 депутатів: 299 за одномандатними округами 

і стільки ж за партійними списками. Збільшення цієї кількості можливе, якщо 

дрібні партії отримають більше прямих мандатів в округах, ніж їм належить за 

партійними списками. Наразі німецький Бундестаг є другим за чисельністю 

найвищим законодавчим органом світу після Всекитайських зборів народних 

представників у КНР, і налічує 736 депутатів. На нашу думку, дисертантці 

доцільно було б розкрити питання відносно формування трудовитих гарантій 

депутатам Бундестагу. Також, доречним було б розкрити досвід Німеччини 
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детальніше та дослідити не тільки переваги, а й недоліки використання такого 

виборного законодавства, враховуючи той факт, що чисельність їх постійно 

змінюється, що суттєво може впливати на формування трудових гарантій для 

таких працівників. Тому, висвітлення досвіду Німеччини щодо врегулюванню 

даного питання є досить актуальним і може бути прецедентом для вирішення 

аналогічних питань в даній сфері. 

4. У підрозділі 3.3 «Проблеми правового регулювання праці виборних 

працівників», авторкою зазначено певні нормативно-правові акти, які 

потребують змін та доопрацювань. Проте у зв'язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави 

затверджено Указ Президента України «Про загальну мобілізацію», відповідно 

до якого під мобілізацію можуть підпадати і виборні працівники. Слід 

відмітити, що законодавство в даній сфері має свої недоліки, що впливають на  

діяльність виборного працівника. Оскільки у чинному законодавстві не 

передбачено можливості для виборних працівників бути звільненими від 

призову на військову службу або бути звільненим на певний період для 

виконання своїх посадових обов’язків, дисертантці слід було б окремо 

розглянути питання щодо забезпечення трудової діяльності виборних 

працівників під час військового стану чи надзвичайного стану. 

5. На нашу думку, в даній дисертаційній роботі авторці необхідним було 

б системно розглянути судову практику пов’язану з трудовою діяльність 

виборних працівників. Тому, що судова практика як джерело трудового права 

України становить положення нормативного характеру, які мають 

загальнообов’язковий характер. Також, судова практика як джерело трудового 

права України здійснює вплив на правозастосовну практику та на законотворчу 

діяльність і урегульовує нетипові ситуації правозастосування, які не знайшли 

регламентації в актах законодавства про працю. Тому відображення судової 

практики щодо правового регулювання виборних працівників є важливим 

елементом в структурі дисертаційного дослідження. 
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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 

здобувачка в юридичну науку. 

Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні результати 

дисертації, висновки та пропозиції знайшли відображення у шести статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України та одній статті в наукових 

виданнях інших держав, а також у трьох тезах доповідей і повідомлень на 

вказаних конференціях. 

Підсумовуючи, слід зробити висновок, що дисертація Васильєвої 

Вікторії Валеріївни на тему: «Правове регулювання праці виборних 

працівників» 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. 

Враховуючи вищевикладене, дисертаційна робота Васильєвої Вікторії 

Валеріївни на тему: «Правове регулювання праці виборних працівників» є 

самостійним, завершеним науковим дослідженням. 

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 та вимогам 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету 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 
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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.  
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