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дослідження, присвячені комплексному вивченню проблеми розвитку та 
співвідношення галузей трудового права та трудового законодавства. По-
друге, у сучасний період сформувався принципово новий тип правового 
регулювання трудових і пов’язаних із ними відносин. Вищезазначене в 
свою чергу й обґрунтовує актуальність і важливість здійсненого 
А.Г. Бірюковою 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 розвитку та співвідношення галузей трудового 
права та трудового законодавства. 

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 розвитку та співвідношення галузей трудового права та трудового 
законодавства. 

Здобувач 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 А.Г. Бірюкова викладає як подолані кроки у 
пізнанні відповідного об’єкту. 

Матеріал дисертації викладається логічно, послідовно, відповідно до 
визначеного дисертантом змісту, що свідчить про глибоке та змістове засвоєння 
теми обраного дослідження. В дисертації сформульовано цілий ряд нових та 
належно обґрунтованих наукових положень, що є внеском здобувача в науку 
трудового права. 

Автором чітко та послідовно сформульовані мета та задачі дослідження. 
Їх постановка та обґрунтованість дозволяють розкрити основний зміст теми. 
Об’єкт і предмет дисертації визначені у відповідності з вимогами МОН України 
та дозволяють всебічно проаналізувати поставлену проблему. 
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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. Високий 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 автором запропоновано 
виокремлювати три основні виміри втілення принципу законності у трудовому 
праві та законодавстві, а саме: по-перше – це можливість людини і громадянина 
реалізувати свої суб’єктивні права, свободи та законні інтереси у будь-якій 
формі та будь-яким способом, що не заборонений законодавством, окрім 
випадків, коли конкретні варіанти їх поведінки (способи та форми дій) прямо 
передбачені діючим законодавством як обов’язкові; по-друге, обов’язок органів 
влади діяти виключно у відповідності до законодавчих приписів; по-третє, 
законність є вимогою, на підставі якої будується ієрархічна система 
законодавства України: найвищу юридичну силу мають закони України на чолі 
з Конституцією, усі інші нормативно-правові акти мають підзаконний характер, 
тобто вони повинні відповідати законам та прийматися на розвиток та 
виконання положень останніх (стор. 9 дис.). 

Важливим та науково обґрунтованим є висновки автора, що між 
системою трудового права і трудового законодавства все ж таки є відмінності, 
які проявляються під час аналізу їх структури. І в першу чергу наголошено на 
тому, що структура системи права відрізняється більшою об’єктивністю у своїй 
будові, адже вона формується під впливом об’єктивного розвитку суспільства. 
У той час як структура системи законодавство формується в основному 
суб’єктами нормотворчості. У той же час не можна повністю заперечувати 
суб’єктивний влив на формування структури трудового права, як власне кажучи 
і будь-якої іншої галузі права. Адже свою об’єктивацію право знаходить саме у 
законодавчих актах (стор. 138 дис.). 

Методологічно вірно та правильно А.Г. Бірюкова доводить, що сьогодні 
процес правового регулювання трудових і тісно пов`язаних із ними відносин 
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ґрунтується на цілій низці специфічних відправних, базисних вимог, 
покликаних забезпечити дотримання прав учасників зазначених відносин та 
належне виконання відповідних цим правам обов`язків. Серед 
загальноправових принципів виокремлено та проаналізовано такі: а) принцип 
гуманізму; б) принцип верховенства права; в) принцип соціальної 
справедливості; г) принцип свободи; ґ) принцип формальної рівності; д) 
принцип правової визначеності; є) принцип законності. До галузевих принципів 
трудового права віднесено: а) принцип свободи праці та заборони примусової 
праці; б) принцип рівності та заборони дискримінації у сфері праці; в) принцип 
соціального партнерства і договірного встановлення умов праці (стор. 180 дис.). 

Заслуговують окремої уваги сформульовані дисертанткою наступні 
концептуальні висновки про властивості законів та їх значення у системі джерел 
трудового права і законодавства: а) вони закріплюють найбільш важливі, 
засадничі питання державного регулювання сфери трудових, та тісно 
пов’язаних із ними, відносин; б) становлять одночасно основу та верхівку 
системи трудового законодавства; в) закони мають найбільший ступінь 
узагальнення; ґ) відрізняються відносною стабільністю та розраховані на 
тривалий термін дії; д) мають складну, тривалу процедуру прийняття; є) 
виражають волю народу щодо того як мають функціонувати та розвиватися 
трудові відносини на конкретному історичному розвитку етапі (стор. 326 дис.).  

Крім того, автором зроблено однозначний висновок, що реформування 
трудового законодавства в Україні не повинно обмежуватись лише прийняттям 
нового кодифікованого галузевого акта, бо це все одно не забезпечить 
всебічного відображення правової реальності в позитивному законодавстві, 
особливо враховуючи той факт, що в Україні більшість нових законів на момент 
свого прийняття в силу низки чинників (зокрема, надмірної заполітизованості 
нормотворчого процесу) у значній своїй частині вже є неактуальними й 
вимагають внесення відповідних змін. Висловлено переконаність у тому, що 
необхідно більше уваги приділяти саме локальним актам і актам соціального 
партнерства як джерелам трудового права й законодавства, які завдяки своїй 
безпосередній наближеності до сфери практичної реалізації трудових відносин 
здатні більш адекватно й повноцінно відображати потреби й запити їх сторін у 
частині нормативно-правового врегулювання цих взаємовідносин (стор. 367 
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. Дискусійними є твердження автора, що системі трудового 
законодавства притаманний суб’єктивний характер, що відрізняє її від системи 
трудового права (стор. 87 дис.). Безперечно, закони нерідко мають суб’єктивний 
характер, а їх мета, форма, зміст у великій мірі залежать від праворозуміння і 
правової свідомості чиновника, від рівня його правової культури і освіти, а 
нерідко, від політичних поглядів і конкретних суспільних інтересів. Присутність 
цих факторів є серйозною перешкодою в тому, щоб було прийнято об’єктивний 
закон. Втім не слід забувати, що трудове законодавство є зовнішньою формою 
вираження трудового права взагалі, яке відбиває об’єктивні закономірності 
суспільного розвитку. А тому говорити про виключну суб’єктивність трудового 
законодавства не доречно. У даному контексті варто також згадати рішення 
Конституційного Суду України від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004 
(справа про призначення судом більш м'якого покарання), у абз. 2 п. 4.1 
мотивувальної частини якого йдеться про те, що відповідно до частини першої 
статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства 
права. Верховенство права – це панування права в суспільстві. Верховенство 
права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну 
діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті 
передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. А відтак, 
системі трудового законодавства все ж характерний об’єктивізм. 

2. На с. 32, 36 дис. дисертантка наголошує, що у формуванні сучасної 
галузі трудового права і трудового законодавства важливу роль відіграють 
нормативно-правові акти міжнародного характеру. Проте, на жаль, у рамках 
розділу 4 «Джерела трудового права і законодавства» не приділено належної 
уваги з’ясуванню сутності міжнародного нормативно-правового акта як 
джерела права, в тому числі національного. 

3. На підставі здійснення ґрунтовного аналізу наукових поглядів до 
з’ясування сутності поняття джерел трудового права, автор дійшла висновку. 
що джерела трудового права – явище, яке є ширшим порівняно з джерелами 
трудового законодавства. При цьому, як слушно зазначає дисертантка, у деяких 
випадках вони співпадають, але не ототожнюються (стор. 247 дис.). Проте у 
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висновках, відображена кардинально інша позиція, зокрема констатується, що 
джерела трудового права і трудового законодавства співпадають (стор. 363 
дис.). А тому, потребує уточнення авторська позиція стосовно цього питання. 

4. У підрозділі 4.5 «Договірний рівень правового регулювання трудового 
права і трудового законодавства» автор виділяє індивідуальну договірну й 
колективну договірну форму правового й законодавчого регламентування 
трудових відносин на договірному рівні (стор. 316 дис.). А тому, судячи із 
змістовного розміщення даного підрозділу, слід вважати, що автор відносить 
трудовий договір до джерел трудового права, що, на наш погляд, є доволі 
дискусійним, оскільки трудовий договір можна розглядати як форму права 
лише у випадку, коли під правом розуміти міру (масштаб) можливої, 
допустимої поведінки суб’єктів суспільних відносин, яка визнається і 
санкціонується державою. Однак такий підхід до форм права є характерним для 
англосаксонської системи права. Слід також звернути увагу на те, що форма 
права у будь-якому випадку повинна бути «засобом встановлення правових 
норм», а трудовий договір є лише формою реалізації норм права, який має 
відносно нормативний характер і полягає у тому, що умови, означені в договорі, 
в подальшому набувають юридичної сили та стають обов’язковими для 
виконання. Але трудовий договір не може бути формою виразу права, оскільки 
він має персоніфікований, індивідуальний характер. 

5. Як недолік слід також вважати те, що автором при дослідженні 
особливостей договірного рівня правового регулювання трудового права і 
трудового законодавства (підрозділ 4.5) не використовувались напрацювання 
доктора юридичних наук Мельничук Н.О., яка досить детально дослідила 
правову природу договірного регулювання трудових у нових економічних 
умовах, а також дослідження доктора юридичних наук Могілевського Л.В., 
присвячені з’ясуванню сутності та особливостей системи трудового права 
України. 

Висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер та не 
здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного дисертаційного 
дослідження.  

Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в даній 
дисертації, характеризується єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 
дисертантки в науку трудового права. 
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Наукова новизна роботи полягає в тому, що робота є однією з перших 
спроб комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням 
новітніх досягнень науки трудового права та суміжних галузей права 
визначити сутність та особливості співвідношення трудового права та 
трудового законодавства, виробити авторське бачення шляхів їх 
удосконалення 

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 проблеми розвитку та 
співвідношення галузей трудового права та трудового законодавства 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, так і спеціально-правові методи дослідження. 

Автор виявила належний рівень знань юридичної літератури, 
нормативно-правового матеріалу, знайшла низку дискусійних проблем, що 
підлягають осмисленню і відповідного їх вирішення. Дослідження базується 
на комплексному, системному підході, характеризується відповідним рівнем 
наукових узагальнень. Це значною мірою обумовлено і характером 
дослідницької бази. Поряд з працями з трудового права А.Г. Бірюкова широко 
використовувала наукові розробки із загальної теорії держави і права, 
конституційного та міжнародного права. 

Дисертантка методологічно правильно сформулювала мету та задачі 
дисертаційного дослідження. Їх постановка та послідовність дали можливість 
розкрити основний зміст теми наукового дослідження і дозволили 
сформулювати висновки, яким притаманні всі ознаки наукової новизни. 

Об’єкт (суспільні відносини, що виникають під час реалізації права на 
працю) і предмет (проблеми розвитку та співвідношення галузей трудового 
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права та трудового законодавства) дисертаційного дослідження визначені у 
відповідності до вимог МОН України. 

Зі змісту дисертаційного дослідження видно, що А.Г. Бірюкова досягла 
поставленої мети і відповідно дисертація є самостійною завершеною 
науковою працею. Кожна висвітлена у роботі проблема проаналізована та 
підкріплена висновками дисертантки. Сформульовані в дисертації положення 
та наукові результати обґрунтовані на базі особистих досліджень і критичного 
осмислення нормативних джерел, наукових праць та правозастосовної 
діяльності. Автором наводиться низка теоретичних положень, які досі не 
розглядались у наукових працях, ряд наукових проблем розглядаються вперше 
та вирізняються оригінальністю підходів, крім того, запропоновані 
рекомендації щодо розмежування та визначені перспективні напрямки 
розвитку трудового права та трудового законодавства. 

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи обумовлена метою, 
об’єктом і предметом дослідження. Дисертаційна робота А.Г. Бірюкової 
викладена українською мовою на 406 сторінках друкованого тексту і 
складається зі вступу, п’яти розділів, які об’єднують сімнадцять підрозділів, 
висновків, списку використаних джерел (377 найменувань), які в сукупності 
присвячені актуальним проблемам розвитку та співвідношення галузей 
трудового права та трудового законодавства. 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 трудове право, як 
система ідей, принципових поглядів на трудові відносини, взаємовідносини 
працівників і роботодавців, склалося раніше, аніж з’явилося трудове 
законодавство як таке. Ґрунтувалося таке трудове право на звичаях і 
традиціях. Водночас ускладнення виробничих відносин змусили правлячу 
верхівку вдатися до більш детальної і змістовної регламентації трудових 
відносин, шляхом видання певних нормативно-правових актів. (с. 31 дис.). 
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Автором справедливо наголошено, що під час формулювання дефініції 
поняття «трудове законодавство» потрібно виходити з того, що воно 
становить собою:  

– систему, в якій кожен нормативно-правовий акт знаходиться на своєму 
місці й виконує власну регулятивну роль у механізмі правової регламентації 
трудових відносин, тобто саме систему, а не просту сукупність складників, яка 
не передбачає обов’язкової системності й послідовності в їх розміщенні, й 
може позначати просте їх скупчення, нагромадження; 

– систему не норм права, а нормативно-правових актів, тобто 
законодавство відображає форму функціонування права, його зовнішнє 
вираження, а норми права – це змістовний складник законодавства (с. 64-65 
дис.).  

Потребує уваги висновок дисертантки про те, що «трудове право» 
містить у собі такі характерні ознаки: а) являє собою галузь права; 
б) складається із сукупності (або системи) норм, що регулюють окрему сферу 
суспільних відносин (трудових і тісно пов’язаних із ними); в) його норми 
встановлюється чи санкціонується державою (с. 68 дис.). 

На підставі відповідних досліджень наукових підходів дисертанткою 
наголошується про те, що принципи права є ідеями та зводити їх виключно до 
нормативних, нехай навіть найбільш загальних, основоположних, приписів 
трудового законодавства не є правильним. Адже само по собі право є формою 
суспільної свідомості і за своєю глибинною сутністю воно являє собою 
глобальну світоглядну ідею. У той же час не кожна ідея, що виникає у 
правовій свідомості людей стає принципом права, претендувати на це можуть 
тільки ті із них, що відображають найсуттєвіші закономірності 
функціонування механізму правового впливу та правового регулювання, які 
були неодноразово підтвердженні особливостями об`єктивного суспільно-
політичного, економічного та культурного розвитку суспільства, і віднайшли 
повноцінне наукове осмислення та обґрунтування. Після цього, щоб надати 
таким принципам-ідеям загальної обов’язковості, вони проходять процес 
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позитивації, тобто стають частиною змісту норм позитивного (юридичного) 
права (с. 218 дис.). 

Підтримуємо позицію автора про те, що внутрішня організація 
законодавчого рівня зумовлена різновидами законів, до яких, зокрема, 
належать конституційні, кодифіковані, поточні, надзвичайні та ін. 
Наголошено, що поруч з вищеозначеним колом проблем на законодавчому 
рівні джерел трудового права існує ще низка недоліків, без змістовного 
вирішення яких досягнути ефективного правового регулювання трудових і 
тісно пов`язаних з ними відносин буде дуже важко. У свою чергу, всебічне і 
глибинне опрацювання законів, а також науково-обґрунтований і виважений 
підхід до їх створення дозволить не тільки якісно й ефективно управляти 
існуючими соціальними відносинами і процесами, а й випереджати їх, 
створюючи необхідні юридичні підвалини для їх подальшого розвитку й 
удосконалення (с. 275 дис.). 

Заслуговує на увагу і є досить логічними висновок автора, що між 
системами трудового права і трудового законодавства все ж таки існують 
відмінності, що виявляються під час аналізу їх структури і полягають у 
наступному: а) структура системи права є більш об’єктивною у своїй 
побудові, бо вона формується під впливом об’єктивного розвитку 
суспільства; б) галузі трудового права і трудового законодавства мають у 
своєму складі підгалузі й інститути, і в цьому вони схожі, однак первинним 
елементом структури системи трудового права є правова норма, а вихідною 
ланкою трудового законодавства – стаття або положення того чи іншого 
нормативно-правового акта; в) системі трудового права з метою наділення її 
елементів (норм, інститутів тощо) такими атрибутами як загальність і 
загальнообов’язковість держава надає  певної  законодавчої форми, що 
створюється відповідними компетентними суб’єктами, отже, ця система має 
суб’єктивний характер, зокрема внутрішню структуру (с. 360 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, 
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оскільки це власне бачення дисертантки тих чи інших проблем, яке інколи 
видається суперечливими. 

1. В рамках підрозділу 2.1 «Проблеми співвідношення теоретичної 
конструкції понять «система трудового права» та «система трудового 
законодавства» автор торкається актуальної й до сьогодні проблеми щодо 
визначення структури системи трудового права, зокрема її складових частин. З 
цього приводу автором аналізуються позиції представників різних шкіл 
трудового права, а також розглядаються різні підходи до її побудови, а саме: 
1) класична концепція системи трудового, з її умовним поділом на 2-і частини: 
загальну та особливу; 2) визначення поряд із загальною та особливою 
частиною ще й 3-ї складової – трудового процесуального права; 3) поділ 
системи трудового права на такі структурні частини, як загальні положення, 
індивідуальне трудове право і колективне трудове право. При цьому, 
незрозумілою є власна позиція автора з приводу цього питання. 

2. У роботі автором приділена окрема увага принципам трудового права 
та трудового законодавства, зокрема з’ясуванню їх сутності, визначенню їх 
змісту та співвідношенню (розділ 3), проте, зважаючи на доктринальне 
значення теми дослідження для науки трудового права, дисертантці слід було 
окрему увагу приділити не лише характеристиці принципів трудового права та 
трудового законодавства, а зробити акцент, власне, на самих принципах 
побудови галузей трудового права та трудового законодавства. 

3. Аналіз змісту розділу 4 «Джерела трудового права і законодавства» 
дає підстави стверджувати, що автор виділяє законодавчий, підзаконний та 
локальний рівні джерел трудового права і законодавства. Зокрема, це чітко 
простежується в назві підрозділів – 4.2 «Закони як найвищий рівень джерел 
трудового права і законодавства України»; 4.3 «Підзаконна нормотворчість як 
джерело трудового права і законодавства»; 4.4 «Локальні нормативно-правові 
акти в системі джерел трудового права і законодавства»; 4.5 «Договірний 
рівень правового регулювання трудового права і трудового законодавства». З 
цього приводу, хотілось би зауважити наступне: по-перше, вважаємо, що 
окреме місце в системі джерел трудового права і законодавства все ж 
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необхідно було виділити Конституції України як основному закону держави, 
що є втіленням концепції природного права; по-друге, хотілось би також 
дізнатись позицію дисертанта щодо доцільності віднесення судового 
прецеденту до джерел трудового права та трудового законодавства. 

4. На с. 273 автор вказує на те, що одним із недоліків законодавчого 
рівня джерел трудового  права слід вважати їх безсистемність. При цьому, на її 
думку, частково вирішити цю проблему можна шляхом проведення 
систематизації джерел трудового права й законодавства. В цілому 
погоджуючись із автором, все ж відзначимо, що проблема встановлення 
оптимальної кількості законів, а також незначної суспільної значимості 
окремих із них, є доволі складною і потребує більш системного підходу. І хоча 
дисертантка вказує на пріоритетності кодифікації як виду систематизації 
трудового законодавства, переконані, що такий підхід до вирішення цієї 
проблеми є дещо декларативним. Вважаємо, що у цьому напрямку автору 
більш доцільно було визначити коло трудових та тісно пов’язаних із ними 
відносин, які повинні врегульовуватись на рівні закону, а які на локальному 
або ж договірному рівні. 

5. Слід також вказати на те, що приведення національного законодавства 
у відповідність із загальновизнаними світовими правовими стандартами прав 
людини, в тому числі й трудовим, є одним з пріоритетних завдань Української 
держави. Не випадково автор дійшла висновку, що наразі особливо 
актуальним є питання кодифікації трудового законодавства, результатом 
здійснення якої має стати єдиний зведений акт – Трудовий кодекс України. 
При цьому, як наголошує дисертантка, дуже важливо, що у ньому мають бути 
враховані всі аспекти регулювання трудових відносин, обумовлені 
інтеграційними процесами й участю України в різного роду міжнародних 
договорах (стор. 360). А тому вважаємо, що у дослідженні необхідно було б 
окремий підрозділ присвятити опрацюванню проблем приведення вітчизняної 
системи трудового права та законодавства до європейських стандартів. 

Висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер та не 
здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного дисертаційного 
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дослідження. Структурно дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, що 
об’єднують сімнадцять 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. 

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 – розвиток та співвідношення галузей трудового права та 
трудового законодавства.  

Дисертаційне дослідження характеризується новизною наукових 
підходів до теоретичних та практичних проблем розвитку та співвідношення 
галузей трудового права та трудового законодавства. 

Варто відмітити, що на дисертаційному рівні є оригінальним та 
заслуговує на увагу та підтримку запропоноване автором визначення поняття 
«трудове право» як системи, об’єктивно сформованих норм (правил) і 
принципів, найбільш важливі з яких закріплені на рівні відповідних 
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нормативно-правових актів, яким регулюються трудові відносини між 
роботодавцями та працівниками, а також інші тісно пов’язані із ними 
відносини, встановлюючи таким чином міру справедливості та свободи у 
поведінці суб’єктів в процесі реалізації зазначених відносин (с. 68 дис.). 

Заслуговує на увагу те, що дисертантка ґрунтовно дослідила питання, 
яке розкриває сутність нормативно-правового акту, а саме те що він є 
основною ланкою системи трудового законодавства, причому не первинним 
елементом, роль якого виконує нормативний припис, а головною ланкою. 
Адже останній служить лише вказівкою до дій або застереженням від їх 
учинення, в той час як нормативно-правовий акт у цілому в поєднанні з 
правовими нормами, які становлять його зміст, виконує низку важливих 
функцій – зокрема, ідеологічну, регулюючу, охоронну, орієнтовну, 
інформаційну та ін. Кожен нормативно-правовий акт, що регламентує 
трудові і тісно пов’язані з ними суспільні відносини, є відбиттям стану 
юридичної теорії і практики в цій сфері, характеризує рівень розвитку 
юридичної техніки в державі (с. 123 дис.). 

На с. 139 роботи автором доведено, що сутність системи трудового 
законодавства полягає у наступному: а) воно є головною формою буття 
(існування) трудового права, засобом його об’єктивації у оточуючій 
дійсності; б) трудове законодавство, концентрує у собі суто юридичну, 
регулятивну складову трудового права, шляхом його формалізації, тобто 
закріплення найбільш суттєвих та важливих ознак і властивостей трудового 
права; в) трудове законодавство має владно-державну природу та 
загальнообов’язковий, його основи формуються та охороняються державою, 
в особі її компетентних органів і посадових осіб. Тобто саме законодавство, є 
проявом державної волі, що надає йому загальнообов’язкового характеру; г) 
являє собою ієрархічну систему, що будується за таким критерієм як 
юридична сила. 

Також погоджуємось із автором у тому, що підзаконний нормативно-
правовий акт, як формальне джерело трудового права і законодавства являє 
собою будь-який юридичний документ, що видається компетентними 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування чи іншими 
уповноваженими на це суб`єктами в межах їх компетенції, який містить 
загальнообов`язкові правові норми, що врегульовують трудові та тісно 
пов`язані із ними відносини, має меншу юридичну силу ніж закон та 
приймається на виконання, уточнення, деталізацію і розвиток норм 
останнього (с. 327–328 дис.). 
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Крім того, дисертанткою виокремлено таку систему принципів 
трудового права і законодавства як: а) загально-правові, тобто такі, що є 
спільними для усієї національної системи права та законодавства, вони є 
основоположними для кожного правового процесу чи явища і знаходять свій 
прояв у кожній правовій галузі та (або) правовому інституті, в тому числі 
тих, предметом регулювання яких є трудові й тісно пов`язані із ними 
відносини; б) міжгалузеві, що є спільними одночасно для декількох галузей 
права, зокрема для трудової та якихось інших (с. 219 дис.). 

Наукова і практична цінність дисертації. Наукову і практичну 
цінність дисертації підтверджують можливості застосування її результатів: 
у науково-дослідній сфері – як основа для подальшого дослідження проблем 
співвідношення трудового права та трудового законодавства; у правотворчості 
– в ході уточнення та доповнення чинних законодавчих та підзаконних актів, 
що буде сприяти поліпшенню правового регулювання трудових відносин; 
у правозастосовній діяльності – з метою покращення практичної діяльності 
суб’єктів трудових відносин; у навчальному процесі – під час підготовки 
підручників та навчальних посібників з дисциплін «Трудове право», «Право 
соціального забезпечення». 

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 одній статті, які 
опубліковані у наукових фахових виданнях України та наукових періодичних 
виданнях інших держав, а також восьми тезах доповідей і повідомлень на 
вказаних конференціях. 

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. Дискусійним, на наш погляд, є підхід дисертанта до визначення 
поняття «принципи трудового права», під яким запропоновано розуміти 
основні ідеї, найважливіші закономірності, керівні положення (вимоги), на 
яких ґрунтується й відповідно до яких функціонує механізм правового 
регулювання сфери трудових і тісно пов’язаних з ними відносин (стор. 162 
дис.). Зокрема, вважаємо, що автором необґрунтовано звужено відображення 
предметної спрямованості принципів трудового права, адже принципи 
трудового права при їх детальному розгляді виражають сутність норм 
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трудового права і головні напрямки політики держави в галузі правового 
регулювання суспільних відносин, що пов’язані із застосуванням та 
організацією праці людей. 

2. Приділивши значну увагу питанням співвідношення таких понять як 
«правотворчість» і «нормотворчість» (стор. 240–245 дис.), автор висловлює 
твердження про тотожність цих двох термінів (стор. 244 дис.). Натомість, у 
подальшому підтримується позиція щодо застосування терміну 
«правотворчість» як родового поняття, охоплюючи ним такі два різновиди 
створення норм права, як законотворчість (створення правових норм, що 
закріплюються в актах вищої юридичної сили – законах) і нормотворчість 
(діяльність із прийняття правових норм на основі й на виконання законів). А 
тому, вважаємо, що дане питання потребує додаткового уточнення, зважаючи 
на неоднозначність міркувань автора з цього приводу. 

3. Додаткового обґрунтування, на наш погляд потребує також 
авторський підхід щодо виділення окремого підрозділу 4.5 «Договірний рівень 
правового регулювання трудового права і трудового законодавства», адже 
об’єкт дослідження у рамках даного підрозділу частково збігається із об’єктом 
дослідження підрозділу 4.4 «Локальні нормативно-правові акти в системі 
джерел трудового права і законодавства» у частині, що стосується 
колективних договорів. 

4. На с. 364–365 дис. дисертанткою підтримується позиція, що для 
відновлення балансу між трудовим правом і законодавством, забезпечення їх 
співвідношення в такий спосіб, щоб трудовий закон (як у широкому, так і 
вузькому розумінні) максимально відповідав би існуючим правовим реаліям у 
сфері праці, необхідно: ...посилити децентралізацію в питанні законодавчого 
регламентування шляхом розширення можливостей локального й договірного 
регулювання трудових відносин. Тим самим, автор торкається надзвичайно 
актуального на сьогодні питання щодо співвідношення централізованого і 
локального регулювання трудових відносин. Проте, вважаємо, що безсистемне 
та необґрунтоване посилення децентралізації у зазначених питаннях може 
призвести до негативних наслідків, зокрема у сфері гарантування трудових 
прав працівників. А тому, означена позиція потребує додаткової аргументації. 

5. Хотілось би також зосередити увагу, що в роботі було б доцільно 
відобразити яке становище займає трудове право та трудове законодавство в 
системі національних законодавств зарубіжних держав, є трудове право цих 
країн самостійною галуззю права, або ж входить до інших. Порівняння 
вітчизняного і закордонного досвіду у цій сфері сприяло б більшій 
виваженості висновків та пропозицій, а також підвищило б науково-
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