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РЕЦЕНЗІЯ 

на дисертацію Васильєвої Вікторії Валеріївни тему: «Правове регулювання 

праці виборних працівників», представлену на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 – Право 

 

Працівники, обрані на виборні посади наділені особливим правовим 

статусом, який доцільно розглядати за такими основними елементами, як 

правосуб’єктність, права й обов’язки, відповідальність за неналежне виконання  

обов’язків, юридичні гарантії реалізації прав. Специфічність їх правового статусу 

полягає в тому, що він регулюється не тільки загальним законодавством, а й 

спеціальним. Одним із основних елементів правового статусу працівників, обраних 

на виборні посади виступають юридичні гарантії, які сприяють встановленню 

стабільності трудових відносин, стимулюють працівників до активної участі в  

суспільно політичній  і  творчій  діяльності,  до постійного підвищення кваліфікації, 

участі в управлінні виробництвом та являють собою той аспект правової держави, 

що відповідає за найбільш повне задоволення законних інтересів працівників. 

Наявність цих гарантій, з одного боку, сприяє якісному й ефективному виконанню 

працівниками своєї трудової функції, а з іншого,  забезпечує  належний  рівень  

законності  та  дотримання  положень  чинних  нормативно-правових  актів  

сторонами  трудових  відносин. Однак на практиці виникають безліч проблем із 

реалізацією юридичних гарантій виборних працівників. З огляду на зазначене 

дисертаційне дослідження Васильєвої Вікторії Валеріївни на тему: «Правове 
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регулювання праці виборних працівників» є актуальним для науки трудового 

права. 

Якість проведеного дослідження. Наукове дослідження виконано 

відповідно затвердженому календарному та методичному планам. Методологічний 

апарат дослідження визначається обґрунтованістю, цілеспрямованістю, 

послідовністю. Авторкою в роботі чітко окреслено мету і завдання дослідження, 

що стосується теоретичної та практичної проблеми, пов'язані із правовим 

регулюванням виборних працівників. 

При виконанні роботи авторкою було вирішено ряд поставлених питань серед 

яких виділено види виборних працівників, окреслено особливості трудового 

договору із виборним працівником, виокремлено історичні етапи правового 

регулювання праці виборних працівників, розкрито проблеми правового 

регулювання праці виборних працівників, охарактеризований трудо-правовий 

статус виборних працівників, визначено особливості дисциплінарної 

відповідальності виборних працівників, з'ясовано зміст таких понять як «виборна 

посада» та «виборний працівник» за законодавством України, виділено позитивний 

зарубіжний досвід правового регулювання праці виборних працівників, розкрито 

особливості робочого часу та часу відпочинку виборних працівників. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій. 

Структура роботи обумовлена метою, об’єктом і предметом дослідження. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері правового 

регулювання праці виборних працівників в Україні. Предметом дослідження є 

правове регулювання праці виборних працівників. 

Вдалим є акцентування автора на тому, що трудо-правовий статус виборних 

працівників характеризується такими особливостями: визначення юридичного 

статусу виборних працівників здійснюється за допомогою як загальних норм 

трудового права, так і спеціальних, інколи він визначається внутрішніми актами, 

доказом наявності яких є велика кількість різних нормативно-правових актів, 

положеннями яких регулюється правовий статус тих чи інших осіб, зокрема і 

трудо-правовий. Для регулювання їх праці властивий прояв принципу єдності та 
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диференціації; своєрідним є порядок прийому на роботу виборних працівників, 

адже до кандидатів на ту чи іншу посаду, як правило, законодавством, а інколи 

статутами організацій, висуваються особливі вимоги, крім цього, існує низка 

заборон та обмежень щодо можливостей поєднувати роботу на виборній посаді із 

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

оцінки ділових якостей працівника, передбачає оцінку і моральних якостей; 

юридична відповідальність виборних працівників є досить широкою за обсягом. 

Зокрема особи, які певною мірою наділені статусом посадової особи, можуть бути 

притягнені до адміністративної відповідальності (cт. 57-58 дисертації). 

Вартим уваги є зроблений дисертантом висновок про те, що особливістю 

трудового права як галузі є властива єдність та диференціація правового 

регулювання, зокрема це характерно і для робочого часу та часу відпочинку. Так, 

норми у цій сфері слід диференціювати на такі групи: загальні, тобто такі, якими 

впорядковується робота всіх працівників; спеціальні, ті, які спрямовані на 

впорядкування праці окремих категорій працівників, серед яких традиційно 

виділяють: неповнолітніх, жінок, осіб із інвалідністю, працівників, зайнятих на 

роботах із специфічними умовами праці (небезпечними, шкідливими, важкими), 

осіб, які працюють в особливих геологічних чи географічних умовах та інші (cт. 95 

дисертації). 

Також авторкою слушно розглянуті акти, які містять положення про 

дисциплінарну відповідальність, а саме: посадові інструкції, передбачені 

підприємством або установою, правила внутрішнього трудового розпорядку на 

підприємстві або установі, статути та спеціальні положення про дисципліну 

працівників окремих галузей управління. У юридичній науці прийнято виділяти 

три види дисциплінарної відповідальності, а саме: загальну, спеціальну та 

відповідальність керівних і виборних працівників. Варто відзначити, що 

дисциплінарна відповідальність може поширюватися на службових осіб керівного 

складу та осіб, які зайняли посади за результатами виборів. Також формами 

відповідальності є догана і звільнення. Службові особи, що працевлаштовані за 

результатами виборів, можуть бути звільнені тільки у формі відкликання, але якщо 
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вони були призначені, тоді можуть бути звільнені у загальному порядку (ст. 106 

дисертації). 

Слід відмітити, що в дисертаційній роботі авторкою передбачено найбільш 

характерні риси сумісництва, а саме:  

1) укладення додаткового трудового договору;  

2) виконання певного ряду додаткових функціональних обов’язків, які 

регулярно оплачується та в більшості випадків виконуються на іншому 

підприємстві, в установі чи організації;  

3) виконання додаткової роботи лише у вільний час від основних 

функціональних обов’язків; 

4) додатковий трудовий договір (за сумісництвом) може бути укладеним на 

двох та більше підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб;  

5) передбачає перелік робіт, закріплений у чинному законодавстві, які не 

можуть виконуватись за сумісництвом;  

6) передбачає певний ряд обмежень, якщо працівник за сумісництвом працює 

на державних підприємствах, в установах або інших організаціях, де чітко 

передбачена тривалість роботи за сумісництвом (ст. 187 дисертації). 

Крім того, влучним є зауваження авторки щодо осіб з інвалідністю, яким не 

надають доступ до засідань. Їм належить надавати додаткову підтримку, наприклад 

послуги друкаря, який фіксує усне мовлення, осіб, що ставлять підписи тощо, аби 

допомогти виконувати свої обов’язки. Інформацію, яку надають службовці 

місцевим та регіональним виборним працівникам, належить пропонувати у формі, 

яка якнайкраще допомагатиме їм приймати відповідні рішення на основі фактів. 

Необхідно враховувати обмежений час, який виборні працівники мають для 

ознайомлення з матеріалами та їхньої обробки (ст. 197 дисертації). 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що дисертація є 

першою спробою комплексно, з використанням сучасних методів пізнання та 

наукових досліджень, із застосуванням новітніх досягнень науки трудового права 

дослідити правове регулювання праці виборних працівників. В результаті 
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проведеної роботи сформульовано низку наукових пропозицій та висновків, 

запропонованих особисто здобувачем.  

До вагомих наукових результатів дисертації можна віднести наступні: 

– виділення основних ознак виборного працівника якими є: 1) виникнення чи 

припинення трудових відносин виникає із досягненням певного віку; 2) 

призначається на посаду за результатами виборів; 3) особа повинна бути 

громадянином держави; 4) має право голосу; 5) проживає відповідний термін на 

території держави; 6) відсутність судимості; 

– визначення особливостей праці виборних працівників до яких віднесено: 1) 

одна й та сама особа не може бути призначена на посаду більше ніж два строки 

підряд; 2) регулюється як загальним, так і спеціальним трудовим законодавством; 

3) не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах 

державної влади або в об’єднаннях громадян, а також займатися іншою 

оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного 

органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку, крім 

творчої, викладацької, педагогічної, наукової діяльності; 4) здійснює 

представництво держави і муніципального утворення; 5) наділено організаційно-

владними, адміністративними та консультативно-дорадчими, контрольно-

наглядовими повноваженнями; 6) заміщення таких осіб здійснюється на підставі 

спеціальних актів управління або виборів; 7) несе юридичну відповідальність перед 

народом і державою; 

– виділення класифікації суб’єктів виборних посад, яка включає такі види: 1) 

в залежності від посади: працівники на посадах у державному апараті; працівники 

в органах місцевого самоврядування; працівники в об’єднаннях громадян, 

заміщення яких відбувається шляхом виборів; 2) в залежності від характеру 

професійної діяльності, слід поділяти на посади в органах законодавчої, виконавчої 

і судової влади; 3) в залежності від обсягу посадових обов’язків та повноважень, 

слід поділяти на: виборних працівників державного рівня; працівники місцевого 

рівня. 
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– визначення поняття «посада», яке слід розуміти як службове становище 

працівника, що характеризується встановленим чітким колом його обов’язків, 

правами та юридичною відповідальністю, на основі яких визначається роль та 

місце працівника у структурі тієї чи іншої організації. 

Позитивні риси кваліфікаційної наукової роботи. Слід відмітити, що 

представлена на рецензію робота відповідає затвердженій темі та складається із 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. 

Структура роботи повністю відповідає завданню з підготовки наукового 

дослідження. У вступі авторка підкреслює актуальність теми, ставить мету, 

завдання відмежовує об’єкт і предмет. Перший розділ теоретичний – висвітлює 

питання загально-теоретичної характеристики правового регулювання виборних 

працівників. У другому розділі авторкою проаналізовано особливості правового 

регулювання окремих інститутів праці виборних працівників. В третьому розділі 

авторкою було висвітлено особливості правового регулювання праці виборних 

працівників.  

Результати теоретичного і практичного дослідження можуть бути 

використано під час викладання навчальних дисциплін для студентів вищих 

навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 081 «Право» та у практиці. 

Повнота викладення наукових положень, висновків і результатів в 

опублікованих працях. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у шести наукових статтях, опублікованих у фахових 

наукових виданнях України, одній статті – у науковому періодичному виданні 

іншої держави, а також у трьох тезах доповідей і повідомлень на науково-

практичних конференціях. 

Підсумки розробки проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані 

узагальнення й висновки доповідалися дисертанткою на засіданнях кафедри 

трудового права та права соціального забезпечення Навчально-наукового інститут 

права Київського національного 22 університету імені Тараса Шевченка, а також 

були оприлюднені на таких науково-практичних конференціях: Правове 

забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів (м. Київ, 06 
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листопада 2020 р.); Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право 

соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні (м. Київ, 12 

березня 2021 р.); Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та 

перспективи: ( м. Київ, 15–16 вересня 2020 р.).  

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Робота складається із 

вступу, трьох розділів, семи підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 229 сторінок, з них 183 сторінок – 

основний текст, 19 сторінок – список використаних джерел, що складається з 200 

найменування. Висновки дисертації відповідають поставленим завданням. 

Оформлення дисертації відповідає вимогам, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 р. № 40. Порушень 

академічної доброчесності у дисертації та наукових працях, в яких висвітлено 

наукові результати дослідження Васильєвої В.В., не виявлено. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи.  

Разом з тим, дисертаційне дослідження не позбавлене певних недоліків та 

суперечливих положень, які потребують додаткових пояснень та уточнень. 

1. В роботі авторкою неодноразово було приділено увагу чинному 

законодавству, яке передбачає оплату праці виборним працівникам. На 

сьогоднішній день більшість країн світу передбачають у чинному законодавстві 

спеціальні законодавчі акти, що регулюють оплату праці виключно для виборних 

працівників, де передбачає різний рівень оплати праці і в більшій мірі заробітна 

плата залежить від покладених на виборну особу обов’язків, активної участі в 

громадських чи політичних діях та в залежності від займаної виборної посади. 

Враховуючи вище зазначене було б розглянути питання, щодо окремого 

впровадження даної практики  в чинне національне  законодавство відносно оплаті 

праці щодо виборних працівників. 

2. У даній дисертаційній роботі авторці слід було б  розглянути питання, яке 

спрямоване на отримання  особою, яка бажає набути статус виборного працівника, 

спеціальної освіти. Варто відмітити, що в Сполучених Штатах Америки було 

вирішено дану проблему шляхом створення спеціальних коледжів таких як 
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«DuPage» та «Ancel Glink», які впровадили відповідні програми для підготовки 

виборних працівників. Дана підготовка спрямована на підвищення 

кваліфікаційного рівня та професійної майстерності виборного працівника. Таким 

чином, система навчання спрямовання на формування в державі спеціалістів 

відповідного спрямування, що дозволяє виборним працівникам належним чином 

виконувати свої посадові обов’язки. Тому, хотілось би почути думку дисертантки 

з даного питання під час прилюдного захисту. 

3. У підрозділі 3.3 дисертаційної роботи здобувачкою зазначаються основні 

проблеми правового регулювання праці виборних працівників. Проте, слід 

зазначити, що поза увагою дисертантки залишилася проблема, що пов’язана 

трудовими гарантіями голів об’єднаних територіальних громад, які досі не 

знайшли своє відображення у Виборчому кодексі України. Дана проблема є 

невирішеною на даний час, оскільки гарантії, які мають бути закріплені в даному 

законодавчому акті дозволять головам об’єднаних територіальних громад 

реалізовувати засоби охорони їх прав та інтересів. Тому доцільно було б 

дисертантці приділити увагу гарантіям для голів об’єднаних територіальних 

громад та зазначити, які з них є основними. 

Дані зауваження в певній мірі носять характер побажань та не впливає на 

загальну позитивну оцінку якості виконаної роботи. Теоретичні результати й 

наукові положення, якi мiстяться в данiй роботі, характеризуються єднiстю змiсту 

i свiдчать про особистий вклад авторки в юридичну науку. 

Загальний висновок. Дисертаційна робота Васильєвої Вікторії Валеріївни 

на тему: «Правове регулювання праці виборних працівників» подана на здобуття 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», 

є завершеним, самостійним та логічно побудованим науковим дослідженням. 

Отримані результати мають наукову новизну, важливе теоретичне та практичне 

значення для трудового права України в цілому. Тема роботи повністю розкрита, 

поставлена мета досягнута, вирішені поставлені завдання. Зміст кваліфікаційної 

роботи вказує на гарну обізнаність авторки з даної проблеми. Простежується 
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ретельна робота авторки по кожному розділу роботи. Отримані результати мають 

теоретичне і практичне значення для виборних працівників. 

Аналіз дисертаційного дослідження та публікацій Васильєвої В.В. дозволяє 

зробити висновок, що дисертація робота Васильєвої Вікторії Валеріївни відповідає 

спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 

2016 р. № 261, Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування 

рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44. 
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