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Володимирівни на тему: «Правовий механізм забезпечення дисципліни 

праці в умовах ринкової економіки», подану на здобуття наукового 
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право; право соціального забезпечення

А ктуальність представленої дисертаційної роботи. Умови сучасного 

світу, Н9іірямки г?оав¥тку р и н к у  праиі і трулов^х віцкосин виключають 

можливісгі одно;торо{іяьсго засг'зсзфаяі>;і спососів вгілііьу на поведінку 

працівників. Водночас, еволюційний роьвпіок суспільства й держави 

зумовлюють трансформацію поглядів ра організацію ізропесу праці, 

взаємовідносини стогін трудового дoг()вoDv, зміну законодавс'^ва у сфері 

забезпечетпш дисцигліни, г огнум з Bj.rciwHx факторів

стабільно(''^і труто^іїх відно;жеі, устіііїт^іого т і  :^^^(^o^^oп]:oдyктивнoгo 

функціонування ш^гфиаісгв, організацій, усггпов усіх форлі власності. 

Протягом тисячолітньої історії людства постійн':' трансформувались і підхід 

до органі'’-яіції трудової діяльності, і способи забезпе^-тення до'^ри'тання певних 

правил піл час її ?.дійснення, що, в саоїо чергу, впливало на результат 

співвідношенню метолів лримусу та згохочеіиія тобто переважання тих чи 

інших чині ШКІВ вггЛУїву на поведінку гоом-:;!і;5іі:і під час р/ткочання ними своїх 

трудовий Функцій. На жаг'ь. і дони7іі не сформовано оп'гчм2пьної моделі 

такого с"‘ввіднопїення їгі науковою теор'г.ю іч чрактчкою застосування, що 

зумовлюг актуальність розгітянутих у ц’й дисертації питань. Таким чином, 

необхідність і доцільність здійсненого 'Г F> К( .!сснік досліджєїгяя на тему: 

«Правовий механізм забезпечення дисіцнілїііи чпаці з умовах ринкової 

економікті» не Еикликпс сумнівів, а тгжож зумовлює його актуальність, 

наукову та практичну гцнчість.

Н аукова новизна робо>'и полягав и тому, ідо дисертаційна робота є 

одним із перш.их у йПЧйзняній науці 'рудового нрава самостійним 

завершеним науковим дослідженням теоретичних і практичних проблем
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забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової економіки, в якому 

представлені нові ідеї та визііачені сучасні тенденції розвитку правового 

механізму регулювання інституту дисципліни праці.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендаций, сформульованих у дисертації забезпечу'тться застосуванням 

раціональної сукупності сучасних загатіьнонаукор.их та спеїііапьчих методів і 

прийомів наукового тт і̂зяання. Комплексне використання основних методів 

наукового пізнанню дозволило всебічно розгл‘?чути дозво]тило сформувати 

цілісне комглексне уявлення пр»:̂  ггргзовтій механізм 'забезпечення 

дисципліни праці в умовах ринкової економіки та виокрелгатії сучасні способи 

і методи забезпечення тлулової дисп;иплін:і^. Часпуговує на окреме схвалення 

те, що автор використовує у роботі як загаліліі методи на'/кового пізнання 

(узагальнення, порівняння, аналіз, синтез, iид^'кцiя. дедукція, логічний, 

абстрэп^вання та ін.), так і спеціально-правові ?іетоди дослідження (історико- 

правовий, порівняльно-правовий, документальго-ттравовий тотпо),

Ав'ї'ор виявив належний рівень зичні, юридичної літератури, 

нормативно-правового матеріалу, знайіиор hh 3kv дискусійних проблем, що 

підлягають осмиспенрло і відповідного їх вит)ішеттня Дослідження базується 

на комплексному, сітетемному лідход;. харак':"еризу€ться відповідним рівнем 

наукових узагалі.нень. ІДе зтт,ачною мірою обумовлено і характером 

досліднинької бази.

Зі змісту дисертаційного лос.лідженнл ноостежується, що Т.В. Колєснік 

досягла постав,леної метя і відповідно дисертація є самос':^ійною завершеною 

науковою працею. Кожна висвітлень у роботі пр<?б.ле'тп проаналізована та 

підкріпле’'а висновками дисертанта. Сформульовані в дисеотації положення та 

наукові результати обфунтовані на баз; особ)^::тих досгпджень і критичного 

осмислення дисертантом ноомативних джерел, наукових праць та 

правозастосовної діяльності

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою, об’єктом і 

предметом дослідженш' Дисертаційна рои<}іа Т.В. Колєснік викладена
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з
українською мовою і основні положення дисертаційного дослідження 

знайшли своє відображення у 35 працях авгс-ра, серед них -  одноосібна 

монографія, 16 наукових статей у фахових виданнях України, 6 - у  

міжнародних виданнях інших держав, 12 тез доповідей на науково практичних 

конференціях. Такиї? підхід до визначення структури і змісту дослідження є 

ЛОГІЧНШ 1, дає можливість всебічно та повно ЕИСВІ7’Л7етИ значне коло 

актуальних питань.

Серед ооложемь т а  внсковків, ї д о  іа гл л п -т о г '.у ю т ь  н а  особливу увагу 

варто зідзначитігі ітасгупні:

Автор правильно таийцгов до висновку \ио зэбешечення дисципліни 

праці в сучасній Україні відбувається на двох рівнях: 1) централізованому, при 

якому основні загальні норлти і н^явила ітк ;• 6е >.прчечяя іп'^сципліни праці 

розробляються на рівні законів та підзаконних нормативно-правових актів.

2) локальному, який базується на дії правових норм, прітйнятих на рівні 

конкретного підприємс^^ва. встанови, організації, що спрямовані на 

регламентацію спеиифі^тт-{йу питань забезпеченій?? ,!іисішп.'^’ни праці на місцях, 

П р о т е  в порядку у йормі й у спосіб, піо не cynepet^aTi, чипгюму законодавству. 

Як правило, на місцях деталізуються та конкретизуються нейтралізовані 

норми, нпавилг і ст^індарті? (с. 52-53 дис.).

Автором справедливо нагологаено на то^лу. що формами вираження 

ставлення працівника цо керівництва в пг-^таянзх дотпимання дисципліни 

прані є: а) усвідомлене підпорядкування кершниптвз^ (працівник розуміє 

покладені на нього трулсй' обов’язки і на які він добровільно погодився; роль, 

функції, необхідність г?!янь, зазначених ііг;к-;::«ьних р пш^атчтшо-правових 

актах, чи обов’и?7сн, на сиконанті.ч яких вкязуг адмініс'^’̂ зція г̂ ’лпгиємства з 

урахуванням того, що такі вказівки не с)'пе';?ечать чорлтпі'/̂  чинного 

законодавства та локагн.ним актам, і, то іовчи'-і mvT'fom, гіе.юженням трудового 

договору чи контракту, лкий пілпі-ісав праБІвп'їхі; 6) пасияне підпорядкування 

керівництву (праиншик апатично ставиться до всіх розпоряджень, наказів та 

вказівок, що надходять від керівництв?, пооіе виконує '<'х, хоча й Нормально);



в) вимушене підпорядкування керівшіитву (і/рацівник ке задоволений своїм 

трудовим становищем, не розуміє усіх заьдаїїь і грудозих вимог, що на нього 

покладаються, а разом із тим протиборствує розпорядженням, наказам і 

вказівкам адміністрації, що в подальиіому (сі,:-;лс вллитись у відверті акти 

непокори грацівняка роб:>тодавд?о) (с. 62 дш...'

Нз п:дстгві відповідних досліджень і?а;/к.опих підхоїїів дисертантом 

слушно наголошується, що основніїми та спетііа?іьни>/?и завданнями 

організапійних зах.оїтів забезпечення трудово'?' г'исцигліь'и є: 1' розподіл праці 

на підприємс?:в’ . тобі-, розмежуванню чЬи'ьнооп пращвииків v процесі 

здійсненню колективної ППЗДІ. спільного ТЖГ'ОТОРЛеНИ»' '1Г)ОД}/КЦІЇ та/або 

надання пев?шх послуг; 2) кооперація прапп тобто сб'є2?наннгі п’зних за своєю 

специфікою видів робіт та трудових процесі"?- у стій'п/ систему тг>у то-правових 

відносин з метою отримання позитивного кррдевого ре?ультат>/' від спільної 

праці; 3) створені-ш смг геми но])магиви;іх л п  • саоям^--‘’аних на ефективне 

забезпечення належного зиконр.ння ттг?{?ц*̂ ни''?>ми своєї тоуцово’' функції та 

досягнення рез)'льтатіз такої діяльності із упа/\'нань’'я>’ вплкв’у- технічних, 

економіко-правових, психофізіологічних, організаційних, а також соціальних 

факторів; 4) перевіпк.і та обірунїоваме гочнеяня і/орм виконання 

працівниками своїх трудових функцій; 5) контроль за дисципліною праці та 

побудова ефективного механізму керівництва пьг-.приємс т р о м  (с. і 60-161 дис.).

Автор доцільно зазначає, що до актуальних проблем дисциплінарної 

відповідальності в сучасних умовах належать; 1) правова невизначеність 

можливостей розгаиренк? обсйгів трудових обов’язків, при невиконанні чи 

неналежному викоранні яких працівник зазча*-: дисципл’иарних стягнень, та 

відсутність ефективного т'олмування пг«аці, ггіо може при'лвести до зловживань 

з боку роботсдавпів при ?аг.тосовур.анї': іисциппіи-?ркчх ст5!гнень до 

працівників; 2) відсутність дієвого г’?;>мацст:-к(̂ го контролю з правом 

ініціювати дисциплінарні провадження стосовно ісерівни{<'ів '̂ а працівників із 

владними повноваженнями у разі порушення ними своїх 'Трудових обов’язків;

3) відсутність дієвої роботи з боку профспілок у частині захисту трудових
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прав та інтересів працівників, що у певнш мірі знижує гарантування трудових 

прав працівників усіх категорій; 4) необхідність уточнення фактичних підстав 

дисциплінарної відповідальності, де окреме місце займають проблеми 

зловживання трудовими правами та перевищення відповідних прав (с. 325-326 

дис).

На с 174 дисертаційної роботи автор вказує, що п^д терміном «метод 

виховання у забезпеченні трудової дисципліни» доцільно розгл5гдати комплекс 

правових, економічних, педагогічних психологічних способів, які 

застосовуються до працівника для того, щоб у майбутньому, виконуючи свої 

трудові функції, він не вчиняв цорушенн;^ дисципліни праці, то поняттям 

«метод перевиховання v  забезпеченні тру/гсвої дисщшлічи» слід розуміти 

комплекс наведеник способів, т о  застосовуються^ чдодо '^рацівк?іка з метою 

переконання його в тому, wo порушення дисципліни ппаці, допущене раніше, 

є негативним явиїцем, що виражається у відпобідчих наслідках

Дисертантові грунтовно досліджено основні види трудових заохочень, 

що поділяються за наступними критеріялїи; '■ ) за юридичним змістом: а) 

матеріальїті -  правові заохочення, які з д і й с ї і ю ю т ь  позитивний вплив на 

свідомість і, віпповідно. поведінку працівііика шляхом надання йому певних 

матерісильних благ, що задовольняють його >./!а'’'еріальні т^/або психологічні 

потреби людрни та індивіда. У С90ю чз’згу, за предметом потреби 

працівника мате?:іапьчі заохочення працівників можуть бути: матеріально- 

фінансові (грошові заохочення); матепіально-соніальні (негрошові 

заохочення); б) організаційні: просування нрацівникір. іцо відзначилися, на 

більш вілповідальну роботу, дострокове зняття накладеного раніше 

дисциплінарного стягнення; в) моральні; о^опотпення под>^ки; нагородження 

Почесною грамотою організації: присвоєння звання кращого за 

професійними якостяї/іи; заїїесення на Дошку тіоіііани, до Галереї трудової 

слави, Книгі-  ̂ пошани; корпоративні нг^'ероди тошо; 2) за територією 

поширення: загальнодержавні, регіонапьні та локальні: 3) за ознакою
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самостійності; первинні та вторинні; 4) за критерієм суб’єкта заохочення: 

індивідуальні та колективні (с. 403-404 дис. і.

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

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

дискусіГпїих пел«жегїь. хоча г/. не можна г»о?л?іїю в?.тїї я к  аомйлки, оскільки 

це власне бачеїнія дисертанта тих чи іитпих проблем, яке інколи видається 

суперечливим.

1. На с. .̂ 5 лис. 'чвтор визнача<г одним із прикпипів забезпечення 

трудово * дт^сциплши принцип рівноправтюсті. ию включав в себе л т  складові: 

рівноправність ^гацівника і роботодавця: 5і<: елемент принципу соціального 

партнерства й паритетності та рівноправністк працівників між собою 

(принцип рівних можливостей) тощо. Н?. нашу дуїмку, слід було б 

розмежувати принпипи р''виост; та Г'івноправностг такі, т|то вдають схожий, 

проте ие однаковий ^міст, ’l<o дозволить бігі^ч кстткр^тио визначити 

теоретико-методологічні ■ а̂сади забезпечені-!р днсциппіни прані.

2. На с 85 дис. автор серед локат./яих а^тів у сфері забезпечення 

трудової цисниплін пропонує розробляти Попоження про сис'^ему оцінки 

роботи персоналу з ме' '̂ою вгюрядкуваніт? системи заохочень. У даному 

аспекті автору доцільно було провести розмежування етсазаної системи оцінки 

працівників із атестапією працівників, яка рід’̂ овідтіо де Закону Укпаїни «Про 

професійний розвиток працівників» є гакож чронед^рото оиінки професійного 

рівня працівників Есвал'фікапійним ви?,іот'а?.̂  і посадовим обов’язкам.

3. На с. 145 дис. Я'їтор приходить то висновку., кіо у широкому сенсі 

економічними засобами забезпечення дисципліни праці можуть бути: 1) прямі 

економічні засоби (тобто такі, піо прямо ’"нражаються сЬормі грошових 

доходів, пов'язаних із трудовою діяльніспо пратїівника' заробітна плата, 

різного т)оду піл:чги, гарантії, компенсап’ї і т. п ); опосе^іедковя!} ■ економічні 

засоби (ті, що є стратегічитати, тобто економічна вигода уі.т яких для 

працівника може настати в короткочасній ч,м довгостроковій перспективі, 

наприклад, дивіденди) З огляду на в .̂цге 5лНК.!:!алере, важко провести
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розмежування між прямими економічними засобами і опосередкованими, так 

як перші і другі мають спільну мету стимулювання праідівника до праці і 

отримання ним грошових винагород. Гому, вважаємо, ш;о дисертанту слід 

більш чітко виділити відмінності даних засобів і вказати, який конкретно 

результат г:ля стимулі<>в?.:-іия дисциплінт^ прані переслід^лоть.

4. На с. 1 8 3 -184 дис, автор виділ5?г' ^ êтoдpї забезпечення

трудової дисішплїяи: \ )  педагогічні ме/одт<? (методм переконанню^ зиховання 

та перевиховання); ?) заохочення; 3̂  чримус. (іднак, v/дачи складові 

методу внхован}!? та перев^^ховання (с4 76. ї "’7 лис,), ді/гсег?тант вказує окремо 

на примус, тобто застосуванню дисципяінраоних санкцій до праттівника не з 

метою його покапатіня. а перевиховання та ’iepe;cf>uaHH.*f в тому, що його 

вчинок є негативним не лише для робо'^ода":їія, ахе й для самого порушника та 

стимулювання я'<‘ спосіб виховання. Вважаємо, шо в даному коР5тексті автору 

слід розмежувати засоби стимулювання і примусу як окремі методи 

забезпечення дистлипліни пра??’ та як скл'г.дові методу виховання та 

перевиховання, або в.мзн-?.чйти методи c'TI^ f̂yлювйiiня, ттр̂ -імусу та педагогічні 

методи о^фемтши, самостійними методами з.'аб̂ ізгтечензїя дисципліни праці.

.5, На с. 322 дис. серед основних напрямків удосконалення правового 

регулюваїнтя забезпеченая дисі*,ипліни іірзц’ автор вид?ляє г^озробку та 

запровадження показнихів середніх витраї побочсго час}' яз. виконання робіт, 

надання п о с л у г  у невиробничій сфері. Виходячи з особ.лтлвостей розумової, 

інтелектуальної трудової діяльності, на начту д у м к у ,  складно визт-гачити єдині, 

універсалі.ні кригеріУ виз^тачення продуктивності працівників Тому, з огляду 

на специгЬічність т’зудової функції праттів’гиіпв у невиробнчччт сфері, слід 

було б визначити, іг к ч м  ч я н о р ,̂  можна обчислити вказан’ показники середніх 

витрат робочого часу.

Висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер та не 

здійснюють суттєвого ВТІЛИВV на високий г!;т?екь виконаного дисертаційного 

дос.лідження.

7



Дисертація Колескїк Тетяни Володимирівни на тему «Правовий 

механізм забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової економіки» 

містить результати проведених особисто здобувачем досліджень. Отримані 

автором дисертації нові науково обґрунтовані результати в сукупності 

розв’яз '̂^ють конкретез^ наукову проблему,

Зищезикладене дає гтідс'̂ г.ви лл5£ шж^юпш., тлю дисертаційне 

досліджє’тня <{Прг.зовик меха.ттізм забег‘.яе'?еіг!5< дксу/диттіші пр?л.і в умовах 

ринкової економіки» відповідас' вимогам, і*’,о пред’являються до відповідного 

різновиду наужовях робіт згідно Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого пост?ліов('>̂> Кабі-лету Міністр) н v « j i n  24 янпгтп 2013 р. № 

567, .? ‘івтор — Те гяча — ?j’ tkov ^3Cj[vroBye за

рецензовану працю ігауковоіо ступен.ч докторз юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 - грудозе право; право соиіглького забезпечення.
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ВІДГУК
офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора 

Москаленко Олени Вячеславівни на дисертацііїну роботу Колєснік 
Тетяни Володимирівни на тему: «Правовий механізм забезпечення 

дисципліни праці в умовах ринкової економіки», подану на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  

трудове право; право соціального забезпечення

Актуальність теми дослідження. З розвитком ринкових відносин 

розвиваються і організаційно-правові форми господарювання. Кожне 

підприємство, установа, організація ставить за мету досягнення відповідних 

цілей діяльності. При цьому досягти дані цілі можливо різними шляхами, але в 

кожному із них буде присутня необхідність забезпечення дисципліни праці, 

без якої стає неможливим досягнення бажаних результатів. Тому трудова 

дисципліна, перш за все, повинна забезпечити нормальне функціонування 

суспільного виробництва. Саме покликання дисципліни праці проявляється у 

тому, що вона є об'єктивно необхідною системою чи відповідною сукупністю 

відносин між людьми, що виникають у процесі праці, і свідомо регулюється 

правовими нормами. У такому випадку забезпечення трудової дисципліни є 

складним процесом, який потребує комплексного підходу. Вдосконалення 

законодавства про працю й дисципліну праці як одного з важливих інститутів 

галузі трудового права України є однією з нагальних потреб сьогодення.

Необхідно відмітити, що незважаючи на досить суттєві зміни, що 

відбулися у сфері правового регулювання трудових відносин, у ній продовжує 

існувати чимало проблем, які потребують свого нагального вирішення. 

Дослідження у цьому напрямку є досить складним за своєю сутністю і вимагає 

застосування аргументованих і науково виважених підходів, що й зумовлює 

актуальність та наукову і практичну цінність дослідження Т.В. Колєснік на 

тему «Правовий механізм забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової 

економіки».

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота, запропонована
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Т.В. Колєснік, характеризується системним підходом до предмету 

дослідження. Структурно дисертація складається зі вступу, 5 розділів, які 

об’єднують 22 підрозділи, висновків і списку використаних джерел. Структура 

повністю відповідає цілям і задачам дослідження, дозволяє послідовно 

розглянути всі проблеми, визначені автором. Обґрунтованість положень, 

сформульованих у дисертації, підтверджується також критичним аналізом 

наявних літературних джерел юридичного та методологічного спрямувань з 

проблематики пов’язаною з забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової 

економіки. Крім того, достовірність одержаних результатів також 

підтверджена критичним аналізом та узагальненням великої кількості праць 

вітчизняних та зарубіжних вчених, праці яких відносяться до різних 

історичних періодів.

Дисертаційна робота відрізняється помітною методологічною 

культурою, у ній висвітлено широке коло нових проблем і оригінальних 

авторських підходів щодо їх вирішення. Автор коректно і вдало полемізує, 

аргументує свої судженвм, пов’язує загальнотеоретичні проблеми з 

конкретним емпіричним матеріалюм.

В цілому комплексний підхід до використання методів дослідження дав 

змогу всебічно розглянути сформувати цілісне та комплексне уявлення про 

правовий механізм забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової 

економіки та виокремити сучасні способи і методи забезпечення трудової 

дисципліни.

Зміст дисертації повною мірою відповідає вимогам паспорту 

спеціальності 12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення.

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 достовірно обґрунтованими та базуються на 

теоретичних судженнях автора.
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Дослідження містить наукові положення та науково обґрунтовані 

результати у галузі трудового права, що розв’язують важливу наукову 

проблему -  удосконалення правового механізму забезпечення дисципліни 

праці в умовах ринкової економіки та вироблення на цій основі відповідної 

концепції.

Дисертаційне дослідження характеризується новизною наукових 

підходів до теоретичних та практичних проблем дослідженням забезпечення 

дисципліни праці в умовах ринкової економіки, у роботі представлені нові 

ідеї та визначені сучасні тенденції розвитку правового механізму 

регулювання інституту дисципліни праці.

На дисертаційному рівні є оригінальним та таким, що заслуговує на 

увагу та підтримку авторське твердження, що реалізація заходів забезпечення 

дисципліни праці не повинна суперечити принципам поваги до прав людини, 

трудових прав працівників, порушувати гідність та свободу працівника і 

роботодавця, що є можливим лише у випадках, коли роботодавець у процесі 

забезпечення дисципліни праці керуватиметься такими принципами: 

1) добровільності; 2) рівноправності (рівноправність працівника і 

роботодавця як елемент принципу соціального партнерства, паритетності та 

рівноправність працівників між собою (принцип рівних можливостей) тощо) 

(с. 118 дис.).

Заслуговує на увагу підхід дисертанта до дефініції порушення 

дисципліни праці, під яким запропоновано розуміти вчинення працівником 

певних негативних дій або негативне утримування його від вчинення 

позитивних дій, що йде врозріз із нормами чинного законодавства, а також 

локальними нормативно-правовими актами. Такими негативними діями 

працівників можуть бути; а) недотримання вимог техніки безпеки; 

б) створення для роботодавця образу здійснення трудової функції у той час, 

коли сам працівник не виконує своїх трудових обов’язків; в) підбурювання 

або участь у змові проти £ідміністрації чи недобросовісна критика 

керівництва або власника підприємства у трудовому колективі чи на



сторінках соціальних мереж (Facebook, Twitter, у власних інтренет-блогах, на 

форумах тощо); г) недобросовісне взяття на себе надмірного трудового 

навантаження з метою отримання змоги послатися на надзвичайну зайнятість 

як виправдання того чи іншого порушення дисципліни праці або ж 

обґрунтування відмови отримувати нові, невигідні для працівника завдання; 

ґ) пасивне очікування подальших вказівок та інструкцій від керівництва; д) 

затягування справи, щоб у конкретний момент, посилаючись на відсутність 

можливості виконання ним одноосібно роботи у встановлений строк, 

скористатися допомогою керівника; е) приховування об’єктивного стану 

справ, відомих помилок, неточностей, прорахунків у виконаній роботи з тим, 

щоб уникнути зауважень з боку керівництва; є) використання слабкостей 

керівника (с. 122 дис.).

Автор справедливо зауважує, що під поняттям «забезпечення 

дисципліни праці» слід розуміти комплекс правових, економічних та 

психологічних заходів стимулювання належного (добросовісного) виконання 

усіма учасниками колективної праці не заборонених чинним законодавством 

та передбачених трудовим договором чи контрактом та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, груповими чи персональними 

інструкціями трудових обов’язків у спосіб, формі та у термін, що передбачені 

відповідною нормою, виконувати яку погодився такий учасник (норми 

трудового договору чи контракту і локальної правотворчості) чи яку він 

змушений виконувати (норми чинного законодавства, які, приміром, 

зобов’язують суб’єкта утримуватися від певних діянь) (с. 142 дис. )

Також погоджуємось із автором, що організаційні заходи, спрямовані 

на забезпечення дисципліни праці, існують двох видів: 1) базові 

організаційні заходи. Організаційне упорядкування праці як засіб 

забезпечення її дисципліни тісно пов'язане із нормуванням праці, зважаючи 

головним чином на завдання самих заходів. У свою чергу, базовими 

організаційними заходами забезпечення дисципліни праці будуть такі заходи, 

без яких існування оптимальної дисципліни праці є неможливим; 2) похідні

4



(додаткові) організаційні заходи. Як додаткові організаційні заходи 

забезпечення дисципліни праці проводяться, як правило, ревізійні заходи чи 

заходи, спрямовані на «оздоровлення», оптимізацію трудової дисципліни. 

Основна мета проведення таких заходів залишається такою самою -  

забезпечення дисципліни праці, проте з ’являються й інші, дві другорядні 

мети: а) ліквідація проблемних чинників, що зумовлюють порушення 

дисципліни праці на підприємстві, які не охоплюються базисними 

організаційними заходами; б) удосконалення дисципліни праці (с. 162 дис.).

Справедливо автор наголошує на тому, що сучасні підходи до 

забезпечення дисципліни праці повинні базуватися на: 1) забороні 

примусової праці та утримання працюючого у підневільному стані; 2) повазі 

та гідному ставленні до працівника незалежно від можливої його поведінки. 

Протиправна поведінка працівника жодним чином не може бути підставою 

для образливого ставлення до нього на роботі; 3) забезпеченні можливості 

працівника захищати свої права, зокрема і шляхом оскарження дій 

роботодавця до уповноваженого органу, який є неупередженим (с. 331-332 

дис.).

Крім того, дисертантом правильно обстоюється позиція, що попри всі 

аргументи щодо особливої важливості трудової діяльності окремих категорій 

працівників, зокрема державних службовців, що обумовлює їх спеціальний 

правовий статус як працівника, процес притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності має відповідати усім правовим принципам спрямованим на 

забезпечення ефективного захисту їх трудових прав. Необхідність захисту 

трудових прав державних службовців, їх обов’язок дотримуватися службової 

дисципліни, поряд із іншими ознаками, підтверджують належність їх 

трудової діяльності у формі службово-трудових відносин до сфери трудового 

права (с. 324 дис,).

Цілком справедливо у дисертації наголошується на тому, що чинним 

законодавством закріплюються наступні умови застосування 

дисциплінарного стягнення як форми примусу: 1) діяння працівника, за які

5



накладаються дисциплінарні стягнення, мають визнаватися порушеннями 

дисципліни праці чинним законодавством; 2) правомочність застосовувати 

дисциплінарні стягнення щодо порушників дисципліни праці має орган, 

якому надано право прийняття на роботу працівника, чи безпосередній 

роботодавець; 3) дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за 

виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не 

рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою 

непрацездатністю або перебування його у відпустці; 4) до застосування 

дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган має 

вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення по суті 

порушення; 5) при обранні виду стягнення власник або уповноважений ним 

орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і 

заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню 

роботу працівника; 6) стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і 

доводиться до відома працівника під розписку; 7) дисциплінарне стягнення 

може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому Главою XV 

(«Індивідуальні трудові спори») КЗпП України, а відповідно до проекту -  в 

порядку, встановленому Книгою IX («Індивідуальні трудові спори»); 

8) дисциплінарне стягнення знімається в тому разі, коли протягом року з дня 

його накладення працівника не було піддано новому дисциплінарному 

стягненню (с. 372-373 дис.).

У дисертації містяться й інші цікаві та належним чином обґрунтовані 

положення й висновки.

Наукову і практичну цінність дисертації підтверджують можливості 

застосування її результатів: у науково-дослідній діяльності -  з метою 

поглиблення правових знань у загальнотеоретичних та інституціональних 

дослідженнях, зокрема щодо особливостей забезпечення дисципліни праці в 

ринкових умовах; у правотворчості -  при доопрацюванні проекту Трудового 

кодексу України, при внесенні змін та доповнень до Глави X «Трудова 

дисципліна» Кодексу законів про працю України, а також підзаконних актів,
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що регулюють питання, пов’язані із забезпеченням дисципліни праці; у 

правозастосовній діяльності -  при підготовці інформаційно-аналітичної та 

методичної літератури для удосконалення практики застосування норм 

чинного законодавства, яке регулює дисципліну праці на підприємствах, в 

установах, організаціях, а також при розробці локальних нормативних актів 

роботодавців з питань трудової дисципліни незалежно від форми власності; у 

навчальному процесі -  під час підготовки відповідних розділів підручників та 

навчальних посібників та при викладанні навчальних дисциплін «Трудове 

право України», «Відповідальність у трудовому праві».

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. Дискусійною, на наш погляд, є пропозиція автора стосовно виділення 

основних етапів становлення інституту дисципліни праці. Дисертант починає 

розкривати його з 1-го етапу -  локальної регламентації (з 1835 року до 

середини XIX століття). На наш погляд, історичні коріння даного інституту 

сягають глибше, зокрема до появи суспільної форми праці загалом. Відповідно 

дисертанту доцільно було проаналізувати більш ранні історичні періоди і 

встановити, які умови забезпечення дисципліни праці існували в ті часи.

2. У підрозділі 1.2 «Поняття, сутність і значення забезпечення 

дисципліни праці: теоретичний аспект» автор розглядає правову природу та 

поняття забезпечення дисципліни праці у доктрині трудового права, 

встановлює мету дисципліни праці, зазначає на яких принципах ґрунтується 

дана категорія. При цьому, з нашої точки зору автору доцільно було 

проаналізувати як співвідносяться між собою терміни «трудова дисципліна» і 

«дисципліна праці». Даний аналіз став би позитивним додатком до наукової 

роботи в цілому.

3. На с. 66 дис. автором проведено аналіз наукових позицій вчених щодо 

розуміння сутності причин порушення дисципліни праці. Здійснено 

класифікацію причин порушення дисципліни праці, серед них виділено
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виробничо-технологічні причини, до яких автор відносить: недостатні знання 

працівника щодо стандартів і технології виробництва або відсутність таких 

знань взагалі; відсутність у працівника досвіду виконання покладених на 

нього виробничих завдань. У даному випадку складно погодитись з такою 

думкою автора, так як не зрозуміло, яким чином недостатні знання працівника 

щодо стандартів і технології виробництва або відсутність таких знань взагалі 

можуть вплинути на дисципліну праці в цілому, якщо працівника, у якого 

немає відповідних знань умінь і навичок, допустили до виконання обов’язків. 

Такі діє є безпосередньо виною роботодавця, і він у даному випадку повинен 

нести відповідальність за них. Саме тому автору слід більш детально розкрити 

наступне питання: за яких саме обставин працівник буде нести 

відповідальність в подібному випадку.

4. На с. 238 дис. автор приходить до висновку, що заохочення 

працівника буде вважатися справедливим, коли такий працівник якісно 

виконував свої трудові функції відповідно до встановлених державою чи 

роботодавцем стандартів. З огляду на вище викладене, не зовсім зрозумілим 

залишається питання, як можна визначити якість виконаної працівником 

трудової функції? Тому на наш погляд, автору доцільно було б виділити чіткі 

критерії оцінки трудової діяльності працівника, на підставі яких можна було б 

прийняття рішення про застосування заохочення за якісно виконану роботу.

5. На с. 322 дис. автор виділяє основні шляхи вирішення проблем 

правового регулювання забезпечення дисципліни праці, вказує що одним із 

шляхів є розширення повноважень громадськості з питань контролю за 

роботою високопосадовців та працівників із владними повноваженнями на 

предмет дотримання такими працівниками трудового розпорядку, а також 

підвищення ділової активності професійних спілок усіх рівнів. На наш погляд, 

дисертанту доцільно було б загалом розкрити повноваження даних органів та 

вказати, якими саме повноваженнями слід їх доповнити і яку мету вони 

нестимуть з метою підвищення ефективності дисципліни праці на 

підприємствах.
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Водночас, дані зауваження, які в певній мірі носять характер побажань, 

не впливають на загальну позитивну оцінку якості виконаної дисертантом 

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

дисертації, характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 

здобувача в юридичну науку.

Наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації, що 

сформульовані у дисертації, достатньо повно викладені в авторефераті, у 35 

працях автора, серед них -  одноосібна монографія, 16 наукових статей у 

фахових виданнях України, 6 - у  міжнародних виданнях інших держав, 12 тез 

доповідей на науково-практичних конференціях.

Основні положення, висновки і рекомендації, що містяться у дисертації, 

повністю відображені в авторефераті.

Підсумовуючи, слід зробити висновок, що дисертаційна робота на тему: 

«Правовий механізм забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової 

економіки» виконана на високому науковому рівні та відповідає вимогам п. п. 

10, 12, 13 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №567, а її 

автор -  Колєснік Тетяна Володимирівна -  заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  

трудове право; право соціального забезпечення.

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ: 

завідувач кафедри цивільно-правових 

дисциплін, господарського та трудового права 

Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди, 

доктор юридичних О.В. Москаленко

засв ідч уеть ся ^ ав . за га л ь н і^
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ВІДГУК
офіційного опонента -  докггора юридичних наук, доцента Міщука 

Михаіїла Олександровича на дисертацііїну роботу Колєснік Тетяни
Володимирівни на тему: «Правовий механізм забезпечення 

дисципліни праці в умовах ринкової економіки», подану на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 

-  трудове право; право соціального забезпечення

Актуальність представленої дисертаційної роботи обумовлюється 

тим, що більшість роботодавців зацікавленні в економічному зростанні 

свого підприємства установи чи організації, при цьому, існує велика 

кількість методів за допомогою яких можливо це здійснити. Перш за все, 

роботодавець потребує правильної організації праці, яка в подальшому 

буде приносити йому дивіденди, але, в свою чергу, досягти цього можливо 

лише з чіткою побудовою дисципліни праці на підприємстві, в установі чи 

організації.

Незважаючи на те, що питанню дисципліни праці присвячено значну 

кількість наукових досліджень, все ж таке, законодавче регулювання у 

вказаній сфері залишається недосконалим. Аналізуючи інститут 

дисципліни праці, можна зробити висновки про наявність значних 

прогалин в трудовому законодавстві, в тому числі з питань механізму 

забезпечення дисципліни праці, що, в свою чергу, й обґрунтовує 

актуальність і важливість здійсненого Т.В. Колєснік дисертаційного 

дослідження.

Зміст дисертації відбиває логіку мети та предмету дослідження. Він 

передбачає аналіз як теоретичних проблем з теми дисертаційного 

дослідження на сучасному етапі, так і питань правозастосування. Загалом, 

дисертація характеризується ознакою єдності змісту. Позиції, які 

формулює та відстоює автор роботи, ґрунтуються на останніх досягненнях 

правової науки. Варто зауважити, що наукові положення дисертаційної
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роботи об’єктивно відображають реальний стан правового регулювання 

дисципліни праці.

Дисертацію слід оцінити як науково-дослідну роботу, що є 

закінченою. В ній досліджується наукова література, міститься ретельний 

аналіз законодавства в означеній сфері.

Здобувачка добре засвоїла 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 Т.В. Колєснік викладає як подолані 

кроки у пізнанні відповідного об’єкту.

Матеріал дисертації викладається логічно, послідовно, відповідно до 

визначеного дисертанткою змісту, що свідчить про глибоке засвоєння теми 

обраного дослідження. В дисертації сформульовано цілий ряд нових та 

належно обґрунтованих наукових положень, що є внеском здобувачки в 

науку трудового права.

Автором чітко та послідовно сформульовані мета та задачі 

дослідження. їх постановка та обґрунтованість дозволяють розкрити 

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

відповідності з вимогами МОН України та дозволяють всебічно 

проаналізувати поставлену проблему.

В цілому, робота виконана на належному науковому рівні та робить 

свій внесок в подальший розвиток правової науки.

Так, новим для науки трудового права є сформульоване автором 

поняття «трудова дисципліна», під яким слід розуміти один із основних 

інститутів трудового права; сукупність загальних та спеціальних 

законодавчих та/або договірних правил (правила внутрішнього трудового 

розпорядку, колективний договір, трудовий договір чи контракт та низка 

інших локальних нормативно-правових актів, що не суперечать 

національним нормам чинного законодавства), норм, стандартів поведінки 

працівників, які підлягають чіткому і усвідомленому дотриманню та
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визначають права і обов’язки суб’єктів трудових правовідносин, порядок 

їх взаємодії у процесі праці, а разом із тим заохочення та заходи впливу за 

невиконання або порушення встановлених правил поведінки (стор. 11

д и с . ) .
Важливим та науково обґрунтованим є висновки автора, що 

дисциплінованість як характеристика працівника не тільки формується 

через зобов’язання, а й через заохочення. У цілому дисциплінованість 

працівника формується через цільові настанови та ціннісні орієнтири, а 

також за допомогою зобов’язань, заборон і заохочень. У широкому 

розумінні забезпечення дисципліни праці у підсумку має сприяти 

формуванню дисциплінованого працівника, а отже, результатом дії норм, 

які забезпечують дисципліну праці, має бути дисциплінованість, що 

характеризує працівника як сумлінного та відповідального, який 

дотримується встановлених правил у процесі колективної, несамостійної 

суспільно-корисної праці (стор. 125 дис.).

Методологічно вірно та правильно Т.В. Колєснік доводить, що 

основними способами забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової 

економіки є: 1) нормативно-правовий спосіб, тобто вплив на поведінку 

працівника положеннями нормативно-правових актів; 2) позанормативний 

спосіб (менталітет колективу, корпоративна етика або професійна етика), 

(стор. 183 дис.).

Заслуговує окремої уваги детально досліджені дисертанткою 

економічні засоби забезпечення дисципліни праці, які у вузькому значенні 

автор розглядає у формі: 1) забезпечення дисципліни праці за допомогою 

позитивних економічних засобів. Позитивними економічними засобами 

забезпечення дисципліни праці з позиції працівника є дисциплінарно- 

економічні заходи, об’єктивно спрямовані на задоволення потреб 

працівника, в результаті чого відбувається посилення мотивації такого 

працівника до праці, а разом із тим -  підвищення рівня розуміння 

працівником економіко-правового сенсу його трудових функцій.



дисципліни праці та праці загалом. До їх числа відносяться: фіксованість 

заробітної плати, пайове партнерство чи інша форма участі у прибутках 

підприємства, премії та надбавки, ріст знижок на отримання послуг чи 

товарів тощо; 2) забезпечення дисципліни праці за допомогою негативних 

економічних засобів. Такими засобами (з позиції працівника) є 

дисциплінарно-економічні заходи, що об’єктивно спрямовані, насамперед, 

на примушення працівника дотримуватися правил і принципів дисципліни 

праці, в результаті порушення яких такий працівник буде вимушений 

зазнати економічно-негативних санкцій щодо себе. У результаті 

можливості застосування таких санкцій до працівника останній, уникаючи 

можливості економічних втрат, буде дотримуватися дисципліни праці 

(стор. 185 дис.).

Крім того, автором влучно та ґрунтовно аналізується зміст 

заохочення як інструменту забезпечення дисципліни праці, під яким 

розуміється специфічний метод матеріального таУабо морального 

стимулюючого характеру впливу на свідомість і, відповідно, поведінку 

працівника, який виражається у наданні працівнику додаткових благ, пільг 

та переваг у порівнянні з іншими працівниками (в окремих випадках -  

абсолютне або ж часткове звільнення від певних трудових обтяжень), що є 

наслідком дотримання ним трудової дисципліни та якісного і 

добровільного виконання своїх чи інших (у разі доручення роботодавця) 

трудових обов’язків, що заслуговує на особливу позитивну увагу (стор. 200 

дис.).

Дисертант слушно зауважує, що негативні правові наслідки 

оголошення працівнику догани за порушення дисципліни праці завжди 

мають особистий характер, а також можуть мати як організаційний, так і 

майновий характер. Натомість звільнення -  це правовий наслідок вчинення 

працівником дисциплінарного проступку, що має синергетичний ефект для 

порушника трудової дисципліни та реалізується у формі негативних 

наслідків особистого та організаційного характеру. Водночас відмежувати
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особистий сегмент від організаційного неможливо, адже вони настають 

одночасно та не передбачають поділу або настання тільки однієї форми, 

наприклад, організаційної (стор. 324 дис.).

Заслуговує уваги висновок автора, що основними умовами 

застосування трудового дисциплінарного заохочення є: 1) застосовуються 

до суб’єктів заохочення; 2) застосовуються лише за наявності певної 

заслуги працівника; 3) застосовуються лише з урахуванням добровільності 

заохочувальної поведінки (хоча така «добровільність» є умовною);

4) базуються на правилах процедурності; 5) застосовуються лише у такому 

вигляді, ш;о передбачений у правилах внутрішнього розпорядку 

підприємства; 6) інколи застосовуються лише із попереднім погодженням 

даного факту із профспілкою (за наявності їх згоди); 7) застосовуються 

лише до тих працівників, які не притягалися до дисциплінарної 

відповідальності, а якщо і притягались, то така відповідальність на момент 

застосування заохочення погашена; 8) застосовуються лише із 

урахуванням принципів справедливості, об’єктивності та недискримінації 

(стор. 404 дис.).

Водночас, загалом позитивно оцінюючи проведену здобувачем 

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

додаткової аргументації та уточнень,

1. У підрозділі 1.1 «Становлення та історичний розвиток інституту 

дисципліни праці» дисертант розглядає дисципліну праці як системне 

поняття, що відображає такі його прояви, як: 1) дисципліна праці як один з 

основних принципів трудового права; 2) дисципліна праці як елемент 

трудового правовідношення; 3) дисципліна праці як інститут трудового 

права; 4) дисципліна праці як фактична поведінка учасників трудового 

процесу. Водночас, на с. 48 дис., розглядаючи дисципліну праці як 

принцип трудового права, автор лише констатує його наявність, при 

цьому, не деталізує зміст відповідного поняття та, відповідно, ознаки 

правової категорії «дисципліна праці» як принципу трудового права .
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2. На с. 267 дис. автором запропоновано розширити перелік видів 

дисциплінарних стягнень з урахуванням того, що серед суб’єктів 

дисциплінарного проступку є особи віком 14 років. При цьому, на с. 320 

дис. серед видів дисциплінарних стягнень для вказаної категорії 

працівників дисертант пропонує закріпити зауваження. Зауваження як вид 

дисциплінарного стягнення, на нашу думку, може бути застосовано до усіх 

працівників, що, зокрема, відображено і в проекті Трудового кодексу 

№ 1658. Тому, автору слід було б уточнити, які на його думку види 

дисциплінарних стягнень можуть бути застосовані лише до осіб віком від 

14 років, якщо виділити окремо вказану категорію працівників серед 

суб’єктів застосування дисциплінарних стягнень.

3. На с. 282 дис. дисертантом визначено поняття «безповоротні 

дисциплінарні стягнення» як міра впливу на порушника трудової 

дисципліни, виражена у невідновлювальних негативних правових 

наслідках. Проте, серед різновидів безповоротних дисциплінарних 

стягнень автором визначено лише позбавлення військового звання чи 

класного чину (с. 281 дис.). Доцільно було б визначити також й інші види 

безповоротних дисциплінарних стягнень, якщо автором виділено 

відповідну правову категорію, або визначити критерії можливості 

віднесення того чи іншого виду дисциплінарного стягнення до 

безповоротного.

4. у  підрозділі 5.4 дис. серед проблем застосування заохочень в 

нових умовах ринкової економіки автором визначено наступні: 

1) відсутність кваліфікованих менеджерів з питань роботи з трудовим 

колективом; 2) практичні бар’єри у забезпеченні впливу фахівців на процес 

забезпечення дисципліни праці; 3) проблеми забезпечення трудової 

дисципліни, що виникають із помилкового розуміння потреб сучасного 

працівника як конкретної особистості. Проте, автору доцільно було б 

звернути увагу також на проблеми правового характеру, що стосуються 

застосування інституту заохочень у трудовому праві, що дозволило б

6



визначити прогалини в правовому регулюванні та внести пропозиції щодо 

Його вдосконалення.

5. Зважаючи на актуальність та значущість обраної дисертантом теми 

дослідження не лише в теоретичній, але й в практичній площині, 

вважаємо, що автору доцільно було б проаналізувати конкретні судові 

рішення у справах щодо оскарження накладення дисциплінарних стягнень, 

що дозволило б додатково сформулювати пропозиції та рекомендації, 

спрямовані не лише на вдосконалення чинного законодавства, але й 

практики його застосування в частині забезпечення дисципліни праці.

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 Колєснік Тетяни Володимирівни на тему: «Правовий 

механізм забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової економіки» 

містить результати проведених особисто здобувачем досліджень. Отримані 

автором дисертації нові науково обґрунтовані результати в сукупності 

розв’язують конкретну наукову проблему -  удосконалення правового 

механізму забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової економіки та 

вироблення на цій основі відповідної концепції.

Автореферат за змістом відповідає дисертаційній роботі, 

достатньою мірою відображає сутність і основні положення дисертації. 

Порушень щодо викладення матеріалу в дисертації та авторефераті не 

виявлено. Результати здійсненого дослідження відображені у 35 працях 

автора, серед них -  одноосібна монографія, 16 наукових статей у фахових 

виданнях України, 6 - у  міжнародних виданнях інших держав, 12 тез 

доповідей на науково-практичних конференціях.
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На підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертація 

Колєснік Тетяни Володимирівни на тему «Правовий механізм 

забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової економіки», подана на 

здобуття наукового ступеня доктора 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. Дисертація 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 доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення.

Офіційний опонент: 

професор кафедри цивільного 

та господарського права Донецького 

юридичного інституту МВС

доктор юридичних наук,
Підпис професора кафедри ЦГ 
т.в.о. начальника відділу реж 
та документального забезпечер

М.О. Міщук

М.В. Яковлев

№ iw r h -
І

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет^ ' 

імені Т а р а с а  Іііеачйнкй


