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законодавства, в тому числі з питань правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин, що в свою чергу й обґрунтовує 

актуальність і важливість здійсненого В.В. Волинцем дисертаційного 

дослідження. 

Зміст дисертації відбиває логіку мети та предмета 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 

роботи об’єктивно відображають реальний стан правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

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

закінченою. В ній досліджується наукова література, міститься ретельний 

аналіз законодавства в означеній сфері. В останній частині дисертації 

викладені пропозиції, що стосуються правотворчості та правозастосування, 

що дає можливість їх практичного застосування. 

Здобувач добре засвоїв теоретичне надбання, що стосується теми 

дослідження, вільно оперує категоріями та поняттями, які вироблені 

юридичною наукою, звертається до праць вчених із суміжних галузей 

права. Власні думки та пропозиції В.В. Волинець викладає як подолані 

кроки у пізнанні відповідного об’єкту. 

Матеріал дисертації викладається логічно, послідовно, відповідно до 

визначеного дисертантом змісту, що свідчить про глибоке та змістове 

засвоєння теми обраного дослідження. В дисертації сформульовано цілий 

ряд нових та належно обґрунтованих наукових положень, що є внеском 

здобувача в науку трудового права. 

Автором чітко та послідовно сформульовані мета та задачі 

дослідження. Їх постановка та обґрунтованість дозволяють розкрити 

основний зміст теми. Об’єкт і предмет дисертації визначені у відповідності 
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з вимогами МОН України та дозволяють всебічно проаналізувати 

поставлену проблему. 

Джерельну базу дослідження можна вважати цілком 

репрезентативною, оскільки опрацьовано здобутки вітчизняних вчених, 

науковців близького зарубіжжя, а також численні нормативно-правові 

акти, що визначають засади правового регулювання організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. Високій ступінь наукової 

обґрунтованості і достовірності результатів дослідження забезпечено 

використанням ряду загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, а 

також значного обсягу емпіричного матеріалу. 

В цілому, робота виконана на належному науковому рівні та робить 

свій внесок в подальший розвиток правової науки.  

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

комплексно обґрунтовано, що організаційно-управлінські відносини 

індивідуального характеру є предметом трудового права й виникають між 

роботодавцем (його адміністрацією) та конкретним найманим працівником 

з приводу організації трудового процесу та управління працею й 

передбачають: 1) здійснення роботодавцем владних повноважень шляхом 

видання розпоряджень тощо; 2) виконання працівником локальних 

нормативно-правових актів; 3) забезпечення умов та безпеки праці, 

охорони праці конкретного працівника; 4) відносини з професійної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівника; 5) 

здійснення роботодавцем заходів із дисциплінарної, матеріальної та інших 

видів відповідальності; 6) застосування трудового законодавства; 7) 

вирішення індивідуальних трудових спорів; 8) інші організаційно-

управлінські аспекти індивідуального характеру (стор. 10 дис.). 

Важливим та науково обґрунтованим є висновки автора, що 

організаційно-управлінські правовідносини є одним із невід’ємних 

об’єктів регулювання нормами саме трудового права, які слід відрізняти й 

розмежовувати з організаційно-управлінськими відносинами в 
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адміністративному праві з наступних підстав: 1) регулюються відповідно 

нормами трудового та адміністративного права; 2) змістом правовідносин є 

відповідно трудова та виконавчо-розпорядча діяльність; 

3) адміністративно-правові відносини мають місце виключно у сфері 

виконавчо-розпорядчої та організаційної діяльності в органах державної 

влади та місцевого самоврядування; 4) публічний характер організаційно-

управлінських відносин, що регулюються нормами адміністративного 

права; 5) обов’язкова наявність суб’єкту владних повноважень в 

адміністративно-правових відносинах, що обумовлює застосування методу 

владних приписів у правову регулюванні; 6) приватний характер 

організаційно-управлінських відносин у сфері праці; 7) переважаюче 

договірне правове регулювання і рівне становище суб’єктів організаційно-

управлінських відносин, що регулюються нормами трудового права 

та ін. (стор. 91 дис.). 

Методологічно вірно та правильно В.В. Волинець доводить, що 

суб’єктам організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, на 

нашу думку, притаманні наступні особливості (ознаки): 

–  вони наділені трудовою правосуб’єктністю, яка виражається в 

здатності за певних умов бути суб’єктами даних правовідносин, мати 

гарантовану законом можливість володіти правами (правоздатність) або 

набувати їх своїми діями і реалізовувати (дієздатність), нести відповідні 

обов’язки та юридичну відповідальність за їх порушення 

(деліктоздатність); 

– вступають в організаційно-управлінські відносини за власним 

волевиявленням; 

– відрізняються за організаційною формою, функціональним 

призначенням, значимістю, компетенцією, правовим статусом тощо; 

– можуть бути постійними або тимчасовими, виникаючи за наявності 

певних умов, тобто бути основними та другорядними (обов’язковими й 

необов’язковими) тощо; 
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– можуть бути учасниками організаційно-управлінських 

правовідносин як самостійно, так і в складі організації або об’єднання; 

– на різних рівнях соціального діалогу (локальний, галузевий, 

територіальний, національний) мають місце різні суб’єкти організаційно-

управлінських відносин тощо (стор. 180 дис.). 

Заслуговують окремої уваги сформульовані дисертантом основні 

класифікаційні критерії організаційно-управлінських відносин у сфері 

трудового права, а саме: 1) суб’єктний склад; 2) функціональна природа; 3) 

середовище виникнення та реалізації; 4) зміст правовідносин; 5) тип норм 

права, що регулюють правовідносини; 6) пріоритетність правового 

регулювання; 7) специфіка зв’язку з трудовими правовідносинами; 8) роль 

держави в реалізації правовідносин; 9) час виникнення; 10) підстави 

виникнення тощо (стор. 239 дис.). 

Крім того, автором влучно та ґрунтовно сформульовано основні 

шляхи вдосконалення соціально-партнерських відносин в Україні. 

Зроблено акцент на доцільності вдосконалення національної моделі 

соціального партнерства шляхом переходу від трипартизму до 

комбінованої моделі соціально-партнерських відносин узгоджувально-

правового характеру, яка буде будуватися на тристоронній (на локальному 

рівні – за участі держави, сторін найманих працівників і роботодавця) та 

багатосторонній основі (за участі держави, органів місцевого 

самоврядування, сторін найманих працівників і роботодавця – на 

територіальному, галузевому та національному рівні) з науково 

обґрунтованим поєднанням методів авторитарного та автономного 

управління. При цьому державі має бути надана функція захисника 

загальнонаціональних інтересів та арбітра процесу соціального діалогу з 

правом вето щодо питань соціально-економічного та загальнодержавного 

значення (стор. 363 дис.). 
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Водночас, загалом позитивно оцінюючи проведену здобувачем 

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

додаткової аргументації та уточнень. 

1. Дискусійною, на наш погляд є пропозиція автора щодо 

необхідності закріплення в майбутньому Трудовому кодексі України 

поняття міжнародних стандартів у сфері організації та управління працею 

із відповідним урегулюванням питання міжнародно-правового аспекту 

регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин, що передбачає 

однозначне визначення місця міжнародно-правових актів у системі джерел 

трудового права (с. 90 дис.), адже ч. 1 ст. 19 Закону України «Про 

міжнародні договори України» визначено, що чинні міжнародні договори 

України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, 

передбаченому для норм національного законодавства. Натомість, ч. 2 цієї 

статті встановлено й пріоритетність міжнародного договору над актами 

національного законодавства. А тому, закріплення такої пропозиції в 

проекті ТК України, є не зовсім виправданим. 

2. На с. 205 дис. автором обґрунтовується, що на сьогодні не існує 

нормативної бази, яка б адекватно регламентувала правовий статус 

трудових колективів, а деякі норми взагалі є застарілими. У зв’язку з цим 

запропоновано в окрему книгу «Правовий статус суб’єктів організаційно-

управлінських відносин» внести главу «Правовий статус трудового 

колективу» до проекту Трудового кодексу України. Слід погодитись із 

дисертантом у тому, що правовий статус трудових колективів на сьогодні 

врегульований недостатньо, адже ті положення, які містяться в КЗпП 

України, ГК України, Законі «Про трудові колективи і підвищення їх ролі 

в управлінні підприємствами, установами, організаціями» нездатні 

належним чином врегулювати ці питання. Окремо хотілось би зупинитись 

Законі «Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні 

підприємствами, установами, організаціями», який діє й до сьогодні. З 
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однієї сторони, багато його положень носили декларативний характер ще 

на момент його прийняття (17 червня 1988 р.), проте з іншої, в ньому 

містились норми що мали й важливе значення для участі трудового 

колективу в управлінні підприємством. Саме тому автору доцільно було 

більш детально зупинитися на структурі відповідної глави «Правовий 

статус трудового колективу» до проекту Трудового кодексу України, 

приділити додаткову увагу обґрунтуванню її змісту. 

3. На с. 279 дис. автором обґрунтовано, що для вдосконалення 

механізмів реалізації соціально-партнерських відносин в Україні та 

підвищення ефективності їх реалізації доцільно включити окремий розділ 

(книгу) «Соціально-партнерські відносини» до проекту Трудового кодексу, 

а після прийняття Трудового кодексу, як єдиного кодифікованого 

нормативно-правового акта в досліджуваній сфері, Закон України «Про 

соціальний діалог в Україні» має втратити чинність задля уніфікації та 

гармонізації законодавчої бази в Україні. З даним твердженням автора 

важко погодитись, адже сфера правого регулювання Закону України «Про 

соціальний діалог в Україні» та Трудового кодексу України суттєво 

відрізняється. Зокрема, метою першого є визначення правових засад 

організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою 

вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики, 

регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення 

підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в 

суспільстві. Натомість, проект Трудового кодексу України спрямований на 

встановлення прав та обов’язків суб’єктів трудових правовідносин, 

забезпечення реалізації передбачених Конституцією України трудових 

прав і гарантій працівників, створення належних умов праці, забезпечення 

захисту прав та інтересів працівників і роботодавців. 

4. На с. 334 дис. автором запропоновано комбіновану національну 

модель соціально-партнерських відносин узгоджувально-правового 

характеру, яка, на його думку, повинна будуватися на тристоронній (на 
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локальному рівні – за участі держави, сторін найманих працівників і 

роботодавця) і багатосторонній основі (за участі держави, органів 

місцевого самоврядування, сторін найманих працівників і роботодавця – 

на територіальному, галузевому та національному рівні) з науково-

обґрунтованим поєднанням методів авторитарного та автономного 

управління та наданням державі функції захисника загальнонаціональних 

інтересів та арбітра процесу соціального діалогу з правом вето щодо 

питань соціально-економічного та загальнодержавного значення. З цього 

приводу, вникають певні застереження щодо вибору автором 

авторитарного та автономного методів регулювання цих відносин. На наш 

погляд, у механізмі соціально-партнерських відносин доцільно центральну 

вагу приділяти договірним методам, зокрема таким методам взаємодії його 

суб’єктів як: проведення консультації; участь у колективних переговорах, 

у ході яких сторони висувають свої вимоги і пропозиції; застосування 

примирних процедур; складання договорів та угод соціального 

партнерства та контроль за їх виконанням. А тому вважаємо, що підхід 

автора щодо застосуванням авторитарного та автономного методів 

регулювання соціально-партнерських відносин є доволі дискусійним. 

5. На с. 350 дис. дисертант вказує на те, що організаційно-

управлінські відносини при вирішенні колективних трудових спорів 

характеризуються правом на страйк, який застосовується як крайній засіб 

вирішення колективного трудового спору. З цього приводу хотілось би 

звернути увагу, що у вітчизняній правовій системі право на страйк надане 

лише працівнику. Втім, слід також відмітити, що право на страйк у ст. 28 

Хартії основних прав Європейського союзу від 07.12.2000, визнається як за 

працівниками, так і за роботодавцями. А відтак, відповідно до 

європейських стандартів при закріпленні права на страйк мається на увазі 

така можливість не лише для працівників, а й для роботодавців при 

веденні переговорів та колективних дій. З огляду на вищезазначене, 
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хотілось би дізнатись авторську позицію щодо доцільності закріплення 

такого права за роботодавцями у національному законодавстві. 

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 В.В. Волинця «Особливості правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин в трудовому праві» містить 

результати проведених особисто здобувачем досліджень. Отримані 

автором дисертації нові науково обґрунтовані результати в сукупності 

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

особливостей реалізації й правового регулювання організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві України у процесі 

реформування вітчизняного трудового законодавства. 

Автореферат за змістом відповідає дисертаційній роботі, 

достатньою мірою відображає сутність і основні положення дисертації. 

Порушень щодо викладення матеріалу в дисертації та авторефераті не 

виявлено.  

Результати здійсненого дослідження відображені у одній 

одноосібній монографії, двадцяти трьох статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України та наукових періодичних виданнях інших 

держав, а також семи тезах наукових повідомлень на науково-практичних 

конференціях. 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертація 

Волинця Владислава Володимировича «Особливості правового 

регулювання організаційно-управлінських відносин в трудовому праві», 

подана на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, є 

самостійним завершеним науковим дослідженням, в якому отримані нові 
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правового регулювання організаційно-управлінських відносин в трудовому 
праві. 

Серед відносин, які врегульовані нормами трудового права, відносини з 
організації та управління праці займають особливе місце. За допомогою 
правового механізму функціонування зазначених відносин реалізується 
конституційне право на захист суб'єктивних прав працівників, роботодавців, а 
також інших суб'єктів правовідносин, які виникають у процесі застосування 
найманої праці. По суті, саме досліджувані правовідносини забезпечують 
безперешкодну й ефективну дію матеріальних норм трудового права. 
Правовий механізм регламентації відносин з організації та управлінні праці, 
що існує зараз в Україні, не повною мірою відповідає потребам сучасного 
суспільства, оскільки більшість норм, що регулюють зазначені відносини, 
формувалися в інших соціально-економічних умовах. А тому, наочно постає 
необхідність у здійсненні ґрунтовного комплексного дослідження 
особливостей правового регулювання організаційно-управлінських відносин в 
трудовому праві, що і свідчить про актуальність теми рецензованого 
дослідження. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що дисертаційна робота є 
одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням 
особливостей правового регулювання організаційно-управлінських відносин у 
трудовому праві. 

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 використання основних методів 
наукового пізнання дозволило всебічно розглянути теоретичні та практичні 
проблеми  правового регулювання організаційно-управлінських відносин в 
трудовому праві України. та сформулювати пропозиції щодо удосконалення 
правових норм із урахуванням потреб практики застосування чинного 
законодавства. Заслуговує на окреме схвалення те, що автор використовує у 
роботі як загальні методи наукового пізнання (узагальнення, порівняння, 
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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 В.В. Волинець широко 
використав наукові розробки із загальної теорії держави і права, 
конституційного, адміністративного та міжнародного 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, які виникають у сфері правового 
регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві) і 
предмет (теоретичні та практичні проблеми  правового регулювання 
організаційно-управлінських відносин в трудовому праві України) 
дисертаційного дослідження визначені у відповідності до вимог МОН 
України. 

Зі змісту дисертаційного дослідження видно, що В.В. Волинець 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 теоретичних 
положень, які досі не розглядались у наукових працях, ряд наукових проблем 
розглядаються вперше та вирізняються оригінальністю підходів, крім того, 
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запропоновані рекомендації щодо подальшого вдосконалення чинного 
законодавства України. 

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи обумовлена метою, 
об’єктом і предметом дослідження. Дисертаційна робота В.В. Волинця 
викладена українською мовою на 406 сторінках друкованого тексту і 
складається зі вступу, п’яти розділів, що включають вісімнадцять підрозділів, 
висновків, списку використаних джерел (410 найменувань), які в сукупності 
присвячені актуальним теоретичним і практичним проблем правового 
регулювання організаційно-управлінських відносин в трудовому праві 
України. Такий підхід до визначення структури і змісту дослідження є 
логічним, дає можливість всебічно та повно висвітлити значне коло 
актуальних питань. 

Серед положень та висновків, що заслуговують на особливу увагу 
варто відзначити наступні: 

Не можна не погодитись з думкою автора про те, що дослідження 
особливостей правового регулювання організаційно-управлінських відносин у 
трудовому праві передбачає використання широкого спектру розглянутих 
філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціальних методів пізнання 
і наукового дослідження, які в своїй сукупності та взаємозв’язках між собою 
становлять систему методів, процес застосування яких відображає особливу 
методологію об’єктивного та суб’єктивного характеру, орієнтовану на 
всебічне й повне дослідження особливостей правового регулювання 
організаційно-управлінських відносин у трудовому праві та розробку 
пропозицій щодо використання отриманих результатів і висновків у 
нормотворчій діяльності та правозастосовній практиці (с. 35-36 дис.). 

Автором справедливо наголошено, що основні особливості 
організаційно-управлінських відносин, які регулюються нормами трудового 
права, полягають у наступному: 1) трудові правовідносини є первинними по 
відношенню до організаційно-управлінських відносин в трудовому праві, але 
недооцінити роль та сутність останніх в забезпеченні прав громадян на працю 
неможливо, адже завдяки організаційно-управлінським відносинам між 
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суб’єктами трудового права забезпечується ефективне управління трудовими 
процесами; 2) чинним законодавством передбачені випадки, коли суб’єкт 
підприємницької діяльності виступає як в особі роботодавця, так і працівника, 
тобто підприємницька діяльність здійснюється без залучення найманої праці і 
в зв’язку з цим, організаційно-управлінські відносини в цьому випадку не 
виникають; 3) організаційно-управлінські відносини виникають як на окремо 
взятому підприємстві, так і на локальному, галузевому, національному рівнях, 
шляхом прийняття локальних, галузевих та інших нормативних актів, які не 
суперечать чинному законодавству України про працю; 4) організаційно-
управлінські відносини в сфері праці є ширшими за змістом, ніж колективні 
трудові правовідносини, суттєво відрізняються від останніх за суб’єктним 
складом та змістом, оскільки охоплюють також і сферу організаційно-
управлінських відносин індивідуального характеру; 5) регулюються нормами 
трудового права (с. 65-66 дис.).  

Потребує уваги висновок дисертанта про те, що для вдосконалення 
правового регулювання організаційно-управлінських правовідносин у сфері 
трудового права рекомендується розширювати межі соціального діалогу на 
різних рівнях. Крім того, з підписанням Угоди про асоціацію Україна – ЄС 
вагомого значення набуває гармонізація національного трудового 
законодавства до законодавства ЄС з орієнтацією на європейські стандарти 
регулювання організаційно-управлінських відносин у сфері праці (с. 95 дис.). 

На підставі відповідних досліджень наукових підходів дисертантом 
наголошується про те, що правове регулювання організаційно-управлінських 
відносин на рівні країн СНД, не враховуючи положень чинного законодавство 
окремо взятих країн, носить, перш за все, необов’язкові положення стосовно 
організації та управління працею, і в порівняння з країнами ЄС є менш 
ефективним. У той же час аналіз положень окремо взятих країн-учасниць СНД 
у сфері організації та управління працею свідчить про достатньо глибоке 
розуміння зазначених проблем та досить високий рівень правового 
регулювання питань, пов’язаних з системами оплати праці, гарантійними 
виплатами, охороною праці, умовами праці, діяльністю профспілкових 
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об’єднань та іншими аспектами організаційно-управлінських відносин, які на 
сучасному етапі базуються на соціальному партнерстві між суб’єктами 
правовідносин (с. 130 дис.). 

Підтримуємо позицію автора про те, що організаційно-управлінські 
правовідносини трудового колективу з роботодавцем (його адміністрацією) – 
це відносини взаємодії між трудовим колективом та роботодавцем, які 
виражаються у їх взаємних правах, обов’язках, повноваженнях і 
відповідальності у сфері організації трудового процесу та управлінні 
працею (с. 265 дис.). 

Заслуговує на увагу і є досить логічними висновок автора, що для 
вдосконалення механізмів реалізації соціально-партнерських відносин в 
Україні та підвищення ефективності їх реалізації доцільно включити окремий 
розділ (книгу) «Соціально-партнерські відносини» до проекту Трудового 
кодексу, у якому має бути закріплено поняття соціально-партнерських 
відносин (соціального партнерства), їх сторони (суб’єкти), принципи, форми, 
права, обов’язки, повноваження, відповідальність, що сприятиме, на нашу 
думку, формуванню єдиного та однозначного бачення сутності та 
особливостей реалізації даних відносин у фахівців та всіх зацікавлених осіб. 
При цьому після прийняття Трудового кодексу, як єдиного кодифікованого 
нормативно-правового акта в досліджуваній сфері, Закон України «Про 
соціальний діалог в Україні» має втратити чинність задля уніфікації та 
гармонізації законодавчої бази в Україні (с. 279 дис.). 

У роботі містяться й інші слушні положення, висновки та пропозиції. 
Проте рецензована робота, як і інші роботи подібного роду, містить 

низку дискусійних положень, хоча їх не можна розцінювати як помилки, 
оскільки це власне бачення дисертанта тих чи інших проблем, яке інколи 
видається суперечливим. 

1. На стор. 64 дисертації автором систематизовано відносини, що 
входять до складу організаційно-управлінських відносин як об’єкта 
регулювання нормами трудового права, зокрема наведено наступні: 1) які 
виникають між суб’єктами цих правовідносин при утворенні професійних 
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спілок чи інших представницьких органів на конкретному підприємстві; 2) які 
складаються між роботодавцем та трудовим колективом (його 
представниками) з приводу підготовки, підписання, виконання та контролю за 
належними виконанням умов колективного договору або угоди; 3) які 
виникають при здійсненні управління виробництвом; 4) які складаються між 
роботодавцем та представниками колективу найманих працівників з приводу 
прийняття та затвердження локальних нормативно-правових актів у рамках 
конкретного підприємства або на регіональних, галузевих чи національних 
рівнях; 5) які складаються при вирішенні колективних трудових спорів між 
суб’єктами організаційно-управлінських відносин. 

Однак, на нашу думку, до відповідної систематизації додатково слід 
включити також наступні відносини: щодо утворення та діяльності організацій 
роботодавців як представників інтересів роботодавців; щодо діяльності 
профспілок з приводу застосування трудового законодавства. При цьому, що 
стосується останнього, автор хоча й відніс до складу організаційно-
управлінських відносин, ті які виникають при утворенні професійних спілок 
чи інших представницьких органів, в тім, слід зазначити, що профспілки у 
відповідності до визначеного у Законі Україні «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності» їх правового статусу є самостійним суб’єктом 
організаційно-управлінських відносин, а тому їх діяльність з приводу 
застосування трудового законодавства слід розглядати як окрему складову 
вказаних відносин. Більше того, такий підхід простежується і в самій роботі, 
адже окремий підрозділ автор присвятив дослідженню правового статусу 
профспілок як одних із суб’єктів організаційно-управлінських правовідносин 
у трудовому праві. 

2. На с. 70 дис. автором визначено основні особливості (ознаки) 
міжнародних стандартів у сфері регулювання організаційно-управлінських 
відносин у трудовому праві, а саме: 1) встановлюються у сфері правового 
регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві; 
2) розробляються та затверджуються на міжнародному рівні на двосторонній 
чи багатосторонній основі; 3) приймаються урядами держав та міжнародними 
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організаціями; 4) їм притаманний універсальний характер (єдині для всіх 
держав-учасниць); 5) мають рекомендаційний характер (країна має право 
застосовувати їх повністю, частково або зовсім не застосовувати, 
приєднуючись чи ні до конкретного міжнародного нормативно-правового 
акта); 6) встановлюють еталонні показники, норми, принципи, гарантії 
додержання відповідних прав і обов’язків суб’єктів організаційно-
управлінських відносин у сфері праці; 7) формами закріплення міжнародних 
стандартів є багатосторонні та двосторонні міжнародні договори, інші 
міжнародні нормативно-правові акти; 8) виражаються у нормах права, 
принципах тощо; 9) мають за мету оптимізацію та підвищення ефективності 
організаційно-управлінських відносин у трудовому праві; 10) відображають 
найкращий світовий досвід та ін. На наш погляд, підхід дисертанта до 
визначення основних особливостей (ознак) міжнародних стандартів у сфері 
регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві є не в 
повній мірі виправданим. Зокрема важко погодитись із тим, що міжнародним 
стандартам у сфері регулювання організаційно-управлінських відносин 
притаманний рекомендаційний характер. В даному випадку більш доцільно 
говорити про добровільність до їх приєднання. Також слід звернути увагу 
автора на те, що міжнародні стандарти у сфері регулювання організаційно-
управлінських відносин виражаються не лише у нормах права, принципах, а й 
у нормах зобов’язаннях, що додатково спростовує твердження про їх 
рекомендаційний характер тощо. 

3. На жаль, не зважаючи на те, що здобувач акцентує увагу на тому, що 
на різних рівнях соціального діалогу (локальний, галузевий, територіальний, 
національний) мають місце різні суб’єкти організаційно-управлінських 
відносин та ін. (с. 181 дис.), у висновках автор не виділяє особливості 
механізму реалізації соціального діалогу на кожному з них. Водночас, з 
урахуванням тенденції щодо звуження сфери централізованого і відповідно 
розширення сфери договірного регулювання, доцільно було не лише 
проаналізувати склад суб’єктів, але й визначити особливості ведення 
соціального діалогу на кожному з цих рівнів. 
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4. Важко погодитись із дисертантом у тому, що трудова 
правосуб’єктність трудового колективу є похідною від правосуб’єктності 
працівника (стор. 204), адже колектив працівників не є особою, а є соціальною 
спільнотою, об’єднання у яку відбулося на основі індивідуального інтересу 
кожного працівника, що вказує на віднесення цих відносин до сфери 
регулювання приватного права. Тим самим, можна говорити про колектив 
працівників, що об’єдналися для реалізації однорідних самостійних приватних 
інтересів, носіями яких є саме наймані працівники. Зокрема, це 
простежуються і в змісті ст. 252 КЗпП України, відповідно до якої «трудовий 
колектив підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть 
участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а 
також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з 
підприємством.» 

5. На с. 278 дисертації дисертантом здійснено спробу узагальнення ознак 
соціально-партнерських відносин, які на його переконання полягають у 
наступному: 1) орієнтованість на досягнення соціального миру (компромісу, 
консенсусу тощо) і узгодження інтересів працівників, роботодавців (за 
можливої участі держави) із метою запобігання виникнення розбіжностей, 
трудових конфліктів і спорів; 2) добровільність, вольовий характер; 3) 
договірний характер; 4) стратегічне спрямування; 5) строковість укладання 
колективних договорів (угод); 6) наявність взаємних прав, обов’язків і 
відповідальності сторін колективних договорів (угод); 7) базуються на 
розроблених стандартах, рекомендаціях у відповідності до чинної нормативної 
бази та ін. В цілому погоджуючись із автором, все ж зауважимо, що у 
відповідному переліку додатково поряд із спрямованістю процесу соціального 
партнерства на досягнення соціального миру (компромісу, консенсусу тощо), 
слід виділити таку його ознаку як досягнення контекстного результату, який 
виражається у певній формі – прийнятті відповідного акту (генеральної угоди, 
колективного договору тощо). Більш того, це і є основною причиною 
виникнення відносин соціального партнерства. 
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Незважаючи на досить суттєві зміни, що відбулися у сфері правового 

регулювання трудових відносин, продовжує існувати чимало проблем, які 

потребують свого нагального вирішення, зокрема, залишається невирішеним 

питання щодо розробки концептуальних підходів до теоретико-правового 

переосмислення окремих категорій (у тому числі визначення стратегії 

розвитку взаємовідносин з управління та організації працею). Дослідження в 

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 В.В. Волинця на тему «Особливості 

правового регулювання організаційно-управлінських відносин в трудовому 

праві». 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота, запропонована 

В.В. Волинцем, характеризується системним підходом до предмету 

дослідження. Структурно дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, що 

об’єднують вісімнадцять підрозділів, висновків, 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 правового організаційно-управлінських відносин 

в трудовому праві. 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. В ній висвітлено широке коло нових проблем і оригінальних 

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

аргументує свої судження, пов’язує загальнотеоретичні проблеми з 

конкретним емпіричним матеріалом. 
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В цілому, комплексний підхід до використання методів дослідження дав 

змогу всебічно розглянути стан правового регулювання організаційно-

управлінських відносин в трудовому праві, існуючі проблеми у цій сфері та 

шляхи їх вирішення. 

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. 

Дослідження містить наукові положення та науково обґрунтовані 

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

проблему – визначення сутності, видів та особливостей реалізації й 

правового регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві України у процесі реформування вітчизняного трудового 

законодавства. 

Дисертаційне дослідження характеризується новизною наукових 

підходів до теоретичних та практичних проблем правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин в трудовому праві. 

Варто відмітити, що на дисертаційному рівні є оригінальним та 

заслуговує на увагу та підтримку запропоноване автором визначення 

сутності поняття «організаційно-управлінських відносин в трудовому праві» 

як врегульованих нормами трудового права (трудового законодавства та 

локальних нормативно-правових актів) відносин, що виникають між 

роботодавцями, працівниками, трудовими колективами, професійними 

спілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців і їх об’єднаннями, 

та органами соціального партнерства в процесі реалізації владно-

розпорядчих повноважень роботодавця, повноважень трудового колективу та 

профспілок з приводу укладення колективних договорів та встановлення 
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умов і оплати праці, режиму робочого часу та відпочинку, дотримання 

трудового законодавства, під час вирішення індивідуальних та колективних 

трудових спорів тощо (с. 62 дис.). 

Заслуговує на увагу те, що дисертант ґрунтовно дослідив питання, яке 

стосується розмежування організаційно-управлінські відносини у трудовому 

праві із організаційно-управлінськими відносинами в адміністративному 

праві з наступних підстав: 1) вони регулюються відповідно нормами 

трудового та адміністративного права; 2) змістом правовідносин є відповідно 

трудова та виконавчо-розпорядча діяльність; 3) адміністративно-правові 

відносини мають місце виключно у сфері виконавчо-розпорядчої та 

організаційної діяльності в органах державної влади та місцевого 

самоврядування; 4) вони носять публічний характер та регулюються нормами 

адміністративного права; 5) у них обов’язкова наявність суб’єкта владних 

повноважень, що обумовлює застосування методу владних приписів у 

правову регулюванні; 6) мають приватний характер; 7) у них переважаюче 

договірне правове регулювання і рівне становище суб’єктів організаційно-

управлінських відносин, що регулюються нормами трудового права 

тощо (с. 56 дис.). 

На с. 147 своєї роботи автор справедливо зауважує, що позитивним для 

України вважаємо, передусім, мирний метод соціального діалогу між 

суб’єктами трудових правовідносин у вирішенні трудових конфліктів, що 

виникають в межах організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

Так, автором запропоновано в ст. 9 Закону України «Про колективні 

договори та угоди» закріпити максимальний термін укладення колективного 

договору, угоди – 3 роки, задля підвищення ролі суб’єктів соціального 

партнерства і забезпечення можливості своєчасного врахування та адаптації 

до змін соціально-економічного та політико-правового становища в державі 

тощо 

Також погоджуємось із автором у тому, що для вдосконалення 

механізмів реалізації соціально-партнерських відносин в Україні та 
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підвищення ефективності їх реалізації доцільно включити окремий розділ 

(книгу) «Соціально-партнерські відносини» до проекту Трудового кодексу, у 

якому має бути закріплено поняття соціально-партнерських відносин 

(соціального партнерства), їх сторони (суб’єкти), принципи, форми, права, 

обов’язки, повноваження, відповідальність, що сприятиме, на нашу думку, 

формуванню єдиного та однозначного бачення сутності та особливостей 

реалізації даних відносин у фахівців та всіх зацікавлених осіб. При цьому 

після прийняття Трудового кодексу, як єдиного кодифікованого нормативно-

правового акта в досліджуваній сфері, Закон України «Про соціальний діалог 

в Україні» має втратити чинність задля уніфікації та гармонізації 

законодавчої бази в Україні (с. 279 дис.). 

Крім того, дисертантом здійснена комплексна класифікація 

організаційно-управлінських правовідносин, що складають предмет 

трудового права: 1) за суб’єктним складом: а) індивідуальні; б) колективні; 

в) індивідуально-колективні; 2) залежно від функціональної природи: 

а) організаційні; б) управлінські; в) матеріально-фінансові; г) соціальні; 

3) відповідно до середовища виникнення та реалізації: а) внутрішні; 

б) зовнішні; 4) за змістом організаційно-управлінських правовідносин у сфері 

трудового права: а) правовідносини із зайнятості та працевлаштування; б) з 

професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

працівників на виробництві; в) з організації трудового процесу; г) з участі 

працівників в управлінні; д) у зв’язку зі створенням та функціонуванням 

професійних спілко, організацій роботодавців, їх об’єднань; е) з укладання та 

реалізації колективного договору, з приводу колективних переговорів; є) з 

нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства; ж) із 

застосування заході дисциплінарної та іншої відповідальності; з) з розгляду 

індивідуальних і колективних трудових спорів (конфліктів) та ін.; 5) за 

специфікою зв’язку з трудовими правовідносинами (або за часом виникнення 

організаційно-управлінських відносин): а) організаційно-управлінські 

відносини, що передують трудовим; б) супутні трудовим; в) організаційно-
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управлінські відносини, що витікають із трудових; 6) за пріоритетністю 

правового регулювання: а) основні (вихідні); б) другорядні (похідні); 7) за 

роллю держави в реалізації організаційно-управлінських правовідносин у 

трудовому праві: а) публічно правові; б) відносини взаємодії між суб’єктами 

організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві; 8) за типом 

норм права, що регулюють правовідносини: а) матеріальні; б) процедурні; 

в) процесуальні; 9) інші види організаційно-управлінських правовідносин, 

що складають предмет трудового права (за підставами виникнення, за 

терміном дії, за масштабом дії, за цілями реалізації тощо (с. 280 дис.). 

Наукова і практична цінність дисертації. Наукову і практичну 

цінність дисертації підтверджують можливості застосування її результатів: 

у науково-дослідній діяльності – для подальшого дослідження, розвитку та 

вдосконалення правового регулювання організаційно-управлінських відносин 

у трудовому праві; у правотворчості – для вдосконалення чинного 

законодавства, що регламентує індивідуальні та колективні організаційно-

управлінські відносини в трудовому праві (при внесенні змін і доповнень, 

розробці нових актів тощо); у правозастосуванні – для вдосконалення 

практичної діяльності державних органів влади, роботодавців, трудових 

колективів, організацій роботодавців і їх об’єднань, профспілок та їх 

об’єднань, органів соціального партнерства тощо; у навчальному процесі – для 

проведення лекційних, семінарських і практичних занять із дисципліни 

«Трудове право» та інших навчальних дисциплін, при підготовці підручників, 

посібників і методичних рекомендацій. 

Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки, 

пропозиції та рекомендації, що сформульовані у дисертації, достатньо повно 

викладені в авторефераті, одноосібній монографії, двадцяти трьох статтях 

опублікованих у наукових фахових виданнях України та наукових 

періодичних виданнях інших держав, а також семи тезах наукових 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 
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Основні положення, висновки і рекомендації, що містяться у дисертації, 

повністю відображені в авторефераті. 

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. Вважаємо, що окрему увагу у дослідженні, а саме у розділі 1, 

необхідно було приділити історичному аспекту становлення та розвитку 

правового регулювання відносин з організації та управління працею, зокрема 

доцільним було б назвати основні етапи становлення й розвитку правового 

регулювання організації й управління працею, виокремити межі кожного з них 

та коротко охарактеризувати здобутки цих періодах. 

2. Не в повній мірі виправданою видається пропозиція автора щодо 

доцільності включення окремої глави «Правовий статус профспілок і їх 

об’єднань» в окремій книзі «Правовий статус суб’єктів організаційно-

управлінських відносин» до проекту Трудового кодексу України 

(стор. 205 дис.). Вважаємо, що така пропозиція суперечитиме правилам 

нормотворчої техніки, адже в Україні існує профільний закон з цього питання 

– Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», який 

і визначає особливості правового регулювання, статусу, засади створення, 

права та гарантії діяльності професійних спілок. 

3. Як один із напрямків вдосконалення організаційно-управлінських 

відносин при укладанні колективних договорів і угод дисертантом 

запропоновано на законодавчому рівні установити, що колективний договір 

обов’язково укладається юридичними особами та фізичними особами-

підприємцями, які використовують найману працю не менше 10-х осіб 

(стор. 294 дис.). Вважаємо дану пропозицію не зовсім коректною по 

відношенню до правої природи колективного договору, який є особливою 

формою регулювання трудових відносин, що передусім виражає волю його 

сторін, і містить правила поведінки та зобов’язання сторін, встановлених 

шляхом досягнення згоди між соціальними партнерами щодо регулювання 
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трудових, виробничих та соціально-економічних відносин з метою 

забезпечення інтересів працівників та роботодавців. А відтак, пропозиція 

щодо встановлення обов’язковості укладання колективного договору 

видається доволі дискусійною. 

4. На с. 342 дис. з метою удосконалення колективно-договірного 

регулювання відносин у сфері праці автором пропонується здійснити перехід 

від формального до обов’язкового підходу, закріпивши в Законі України «Про 

колективні договори і угоди» норму про обов’язковість поширення норм 

Генеральної та галузевих угод на всі підприємства відповідної галузі, якщо 

угода підписана сторонами соціального партнерства. З цього приводу 

відмітимо, що за такого формулювання, можливі випадки, коли норми 

Генеральної та галузевих угод поширюватимуться на підприємства, які при їх 

укладенні взагалі не були представлені уповноваженими представниками зі 

сторони власника і сторони профспілки, що, на наш погляд, є не зовсім 

виправданим. Проте, слід також зауважити, що ст. 9 Закону України «Про 

колективні договори і угоди», визначаючи сферу дії колективного договору 

також використовує неоднозначну конструкцію формулюючи її наступним 

чином: «...перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду». 

5. Звертаючи увагу на необхідність реформування механізму 

стимулювання сторін соціального партнерства щодо взаємної співпраці й 

ведення соціального діалогу (с. 142, 344 дис.), дисертант, на жаль, не наводить 

можливі шляхи такого стимулювання. 

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. 

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

«Особливості правового регулювання організаційно-управлінських відносин в 

трудовому праві» виконана на високому науковому рівні та відповідає 
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