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Актуальність теми дослідження обумовлюється тим, що в умовах

євроінтеграції, потреб гармонізації українського національного законодавства із

первинним і вторинним правом Європейського Союзу формує вимогу

структурування відповідного плану дій, за яким реформуватиметься і трудове

законодавство. І однією із перших пріоритетних трудо-правових сфер для

вдосконалення має бути сфера співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин у сфері трудового права. Також слід наголосити на тому,

що одним із основних напрямків оптимізації співвідношення охоронних та

організаційно-управлінських відносин в трудовому праві має бути й адаптація та

гармонізація національних правових засад такого співвідношення до

законодавства Європейського Союзу. Наукова новизна роботи полягає в тому,

що дисертація першим у вітчизняній науці трудового права самостійним

комплексним теоретичним дослідженням проблем співвідношення охоронних та

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві за сучасних умов

євроінтеграції України, у якому визначені й теоретично обґізунтовані інноваційні

шляхи реформування даної сфери.

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 юридичної відповідальності державних службовців у трудовому праві

України та сформулювати пропозиції щодо удосконалень правових норм із

урахуванням потреб практики застосування чинного законодавства. Заслуговує

на окреме схвалення те, що автор використовує у ро^гі_як загальні метдди
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наукового пізнання (узагальнення, порівняння, аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

логічний, абстрагування та ін.), так і спеціально-правові методи дослідження 

(історико-правовий, порівняльно-правовий, документально-правовий тощо).

Автор виявила належний рівень знання 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 М.В. Данилової 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’єктом дисертаційного дослідження є є охоронні та організаційно- 

управлінські відносини у трудовому праві, а предметом є проблеми 

співвідношення охоронних та організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві, що визначені у відповідності до вимог МОН України.

Зі змісту дисертаційного дослідження видно, що М.В. Данилова досягла 

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, в роботі запропоновано 

рекомендації щодо подальшого вдосконалення чинного законодавства України.



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

Дисертаційна робота М.В. Данилової викладена українською мовою і 

складається із вступу, чотирьох розділів, що логічно поєднані у 16 підрозділів, 

висновків, висновків, списку використаних джерел та додатків, які в сукупності 

присвячені проблемам співвідношення охоронних та організаційно- 

управлінських відносин у трудовому праві. 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:

Автором справедливо наголошено на тому, що роль і значення охоронних і 

організаційно-управлінських відносин у кожному з аспектів трудового права 

виявляється диференційовано. Спільною рисою для ролі і значення як 

охоронних, так і організаційних відносин є їх запобіжний і стимулюючий 

характер. Однак потрібно враховувати і те, що охоронні відносини більшою 

мірою мають запобіжний характер, в той час як організаційно-управлінські -  

стимулюючий характер (с. 38 дис.);

Викликає неабиякий інтерес думка автора з приводу того, що класичне 

визначення охоронних правовідносин, сформоване у теорії права, яке розглядає 

правопорушення як підставу їх виникнення, не можна цілком застосувати до 

охоронних відносин у сфері трудового права. Визначати цю групу 

трудоправових відносин слід через їх функції. З огляду на це пропонуємо власне 

визначення охоронних відносин у трудовому праві: «Охоронні відносини в 

трудовому праві -  це відносини, які є правовою формою усунення наслідків 

правопорушень, поновлення нормального правового й економічного або 

особистого становища, метою яких є недопущення та припинення 

правопорушень у сфері застосування найманої праці, відновлення порушених 

прав головних учасників трудового права та притягнення винних осіб, які скоїли 

винне та каране діяння, до юридичної відповідальності». Отже, охоронні



відносини у трудовому праві виникають із правопорушень, тобто порушень 

правових норм, суб’єктивних прав і заподіяння шкоди потерпілим (с. 73-74 дис.).

Заслуговує на увагу думка автора, ш;о охоронні відносини набувають 

важливого значення у зв’язку з забезпеченням ними можливості захисту 

суб’єктами свого порушеного права, оскільки доцільно включити до системи 

охоронних відносин в трудовому праві правовідносини процесуального 

характеру як правовідносини захисту порушеного права. Це означає, що 

охоронні правовідносини отримують поглиблену роль у забезпеченні цілого кола 

прав суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві (с. 18-119 дис.).

Досить вдалим міркуванням автора є те, що виходячи з функцій, які 

виконують досліджені суб’єкти, дисертант приходить до висновку про те, що 

функціонування механізму інституційного регулювання має надзвичайно 

важливе значення для функціонування як механізму правового регулювання, так 

і механізму фінансового регулювання. Зазначені суб’єкти покликані створювати 

механізм правового регулювання, а також слідкувати за його реалізацією. Крім 

того, у деяких випадках саме на них покладається обов’язок з акумулювання і 

розподілу коштів, які дозволяють функціонувати механізму фінансового 

забезпечення (с. 161-162 дис.).

Позитивним аспектом в роботі є те, що дисертант до основних прав і 

обов’язків організаційно-управлінських відносин трудового права відносить: 1) 

право на участь в управлінні підприємством, установою, організацією і 

відповідний обов’язок; 2) право на свободу об’єднань працівників і роботодавців 

і відповідний обов’язок; 3) право на рівне ставлення у процесі організації праці і 

обов’язок забезпечити таке ставлення, (с. 206 дис.).

Окрім наведеного в роботі запропоновано й інші оригінальні положення, 

висновки, пропозиції та рекомендації. Проте, незважаючи на багато позитивних 

моментів, які мають місце в дисертаційному дослідженні Данилової Мальвіни 

Володимирівни, та її високу загальну оцінку, воно, як і будь-яка наукова робота, 

містить ряд дискусійних положень та висновків, а деякі з них потребують 

додаткового уточнення.



1. Так дисертант у підрозділі 1.4 «Місце організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві» визначає сам процес виникнення організаційно- 

управлінські правовідносини, визначено роль організаційно-управлінських 

правовідносини у врегулюванні трудових правовідносин. В тім, з наших 

міркувань дисертанту доцільно було проаналізувати міжнародні стандарти у 

сфері організації та управління працею із відповідним урегулюванням питання 

міжнародно-правового аспекту регулювання трудових та пов’язаних з ними 

відносин, ш;о дасть змогу передбачити місце міжнародно-правових актів у 

системі джерел трудового права і допоможе з’ясувати наскільки значення 

організаційно-управлінських правовідносини у врегулюванні трудових 

правовідносин.

2. У підрозділі 2.2 «Система та функції охоронних правовідносин у 

трудовому праві» дисертант звертаю увагу на складові елементи системи 

охоронних відносин трудового права, визначає функції охоронних 

правовідносин При цьому, здобувач оминає питання, яке пов’язане засобами 

охорони трудових прав працівника. Відображення відповідних засобів є 

ключовими елементами в системі охорони трудових прав працівників і, перш за 

все, пов’язані із встановленням міри юридичної відповідальності за порушення 

трудових права працівника. Тому, в дисертаційній робот слід виділити засоби 

охорони трудових прав працівника, визначити їх види.

3. На с. 152 дис. здобувач зазначає, щ;о охоронні правовідносини можуть 

виникати внаслідок такого юридичного факту як звернення учасника трудових 

відносин за захистом своїх порушених прав до суду. При цьому на практиці 

існує проблема, на разі в судовій системі існує недолік в механізмі захисту 

трудових прав працівника як недосконалість судового механізму, який може 

проявляється в тривалості процесу розгляду справи, в неефективності виконання 

рішення суду тош;о. Тому, хотілось би почути думку дисертанта з даного 

приводу і розкрити даний недолік а також доцільно було б відобразити 

статистичні дані, які показували реальну картину співвідношення виявлених 

правопорушень і кількості правопорушень, які були розглянуті судом і по яким 

винесено судове рішення.



4. У підрозділі У підрозділі 2.4 «Суб’єкти охоронних відносин у трудовому 

праві» дисертант розглядає систему суб’єктів охоронних відносин у трудовому 

праві, виділяючи їх права та обов’язки у охоронних трудових правовідносинах. 

У даному випадку хотілось би почути думку дисертанта з приводу того, чи буде 

суб’єктом охорони трудових прав така категорія осіб як «стажист», який 

проходить стажування на підприємстві установі, організації на підставі договору 

про стажування. Якщо розглянути такі основні нормативно-правові акти з 

охорони трудових прав працівників як: Закон України «Про охорону праці». 

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», то дані 

закони не оперують таким поняттям як «стажист». У них відображено, що під 

охорону трудових прав підпадає лише особи, які працюють на підставі 

трудового договору.

5. На с. 238 дис. автор зазначає, що класифікувати організаційні відносини 

можна за таким критерієм як соціально-партнерські відносини на різних рівнях. 

З нашої точки зору, дисертанту в даному випадку доречно було б навести моделі 

соціально-партнерських відносин на яких будуються соціальні відносини і 

зазначити яка з них є найбільш ефективнішою. Оскільки дана модель дасть 

змогу зрозуміти принцип функціонування соціально-партнерських відносин на 

різних рівнях і визначити якими методами вони регулюються.

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 Данилової Мальвіни Володимирівни на тему «Проблеми 

співвідношення охоронних та організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві» містить результати проведених особисто здобувачем 

досліджень. Отримані автором дисертації нові науково обґрунтовані результати 

в сукупності розв’язують конкретну наукову проблему.



Дисертаційне дослідження Данилової Мальвіни Володимирівни на 

тему «Проблеми співвідношення охоронних та організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві» є завершеною самостійною кваліфікаційною 

науковою роботою, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, 

що в сукупності вирішують наукову проблему, яка має істотне значення для 

науки трудового права. Вищевикладене дає підставу для висновку, що 

дисертаційне дослідження на тему «Проблеми співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві» відповідає 

вимогам Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

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

автор -  Данилова Мальвіна Володимирівна -  заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - 

трудове право; право соціального забезпечення.
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ВІДГУК
офіційного опонента -  доктора юридичних наук 

Мацюка Володимира Ярославовича на дисертацію Данилової 

Мальвіни Володимирівни на тему «Проблеми співвідношення охоронних 

та організаційно-управлінських відносин у трудовому праві», що подана 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення

Актуальність представленої дисертаційної роботи. На сучасному 

етапі соціально-економічного розвитку нашої країни забезпечення 

ефективного регулювання відносин у різних сферах діяльності людини є 

пріоритетом держави. Не є винятком і сфера трудової діяльності, правове 

регулювання якої забезпечується засобами трудового права. Здійснення 

широкомасштабних економічних і правових реформ, які сьогодні тривають у 

суспільстві, зумовлює необхідність оновлення форм і способів правового 

регулювання охоронних та організаційно-управлінських відносин, які 

складають предмет галузі трудового права та спрямовані на впорядкування 

трудових відносин. Саме від якості правового регулювання охоронних та 

організаційно-управлінських відносин, оптимальності й адекватності методів 

і форм їх практичного втілення залежить ефективність взаємодії їх суб’єктів, 

результативність їх спільної праці й відповідно стабільність і рентабельність 

функціонування підприємств, установ, організацій. Наявність невирішених 

питань у сфері правового забезпечення соціального партнерства, 

необхідність дослідження охоронних та організаційно-управлінських 

відносин з метою підвищення його ефективності визначили актуальність 

даної теми дослідження.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що дисертаційна робота є 

одним із перших у вітчизняній науці трудового права самостійним 

комплексним теоретичним дослідженням проблем співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин у трудовому праві за

і-|;іо«одсїЄ8 та архіву 
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виникати опосередковано з відносин з вирішення трудових спорів. Тому 

ототожнювати процесуальні відносини з охоронними в трудовому праві не 

можна (о. 70 дисертації).

Автором справедливо наголошено, що охоронні відносини не є 

відносинами об’єктивного характеру, оскільки вони формуються 

суспільством, його усвідомленим прагненням забезпечити виконання 

приписів закону, а також засновані на владному приписі держави вчиняти 

певним чином. Виділено загальні ознаки, які притаманні будь-якому 

правовідношенню, зокрема і охоронному правовідношенню. До таких ознак 

належать: 1) наявність певного кола суб’єктів; 2) наявність об’єкта 

правовідношення (того, на ш;о спрямована діяльність суб’єктів); 3) наявність 

змісту, який складають сукупність суб’єктивних прав і обов’язків суб’єктів 

даних правовідносин; 4) наявність стійкого взаємозв’язку і взаємозалежності 

між вказаними елементами; 5) забезпеченість силою державного примусу (с. 

103 дисертації).

Належним чином аргументовано позиція дисертанта, ш;о виховна 

функція розрахована на довготривалий вплив на з^іасників охоронних 

правовідносин, так як виховання передбачає, насамперед, систематичний 

вплив (більше ніж два рази) на суб’єктів відповідних відносин, що має 

проявлятися, в першу чергу, у проведенні постійних заходів впливу з метою 

формування у суб’єкта необхідного рівня правосвідомості. Якщо ж говорити 

про попереджувальну функцію, то вона не передбачає здійснення 

систематичного, постійного впливу. Для цієї функції достатнім буде 

проведення певної кількості заходів, які зможуть забезпечити додержання 

відповідних норм суб’єктами охоронних правовідносин. Можна говорити про 

дані функції як про дві взаємопов’язані одна з одною, тобто про існування 

своєрідної попереджувально-виховної функції, коли систематичний вплив на 

свідомість суб’єктів охоронних правовідносин поєднується із здійсненням 

сукупності заходів превентивного характеру, які забезпечують дотримання 

відповідних правових норм (с. 137 дисертації).
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Вченою справедливо зауважено, що охоронні правовідносини можуть 

виникати внаслідок кількох юридичних фактів: 1) правопорушення 

(трудового матеріального правопорушення, дисциплінарного матеріального 

правопорушення і дисциплінарного проступку); 2) з моменту, коли 

роботодавець стає суб’єктом трудових відносин; 3) з моменту звернення 

учасника трудових відносин за захистом своїх порушених прав до суду. Ці 

юридичні факти є структурними елементами системи охоронних відносин у 

трудовому праві. Як бачимо, юридичні факти, які спричиняють виникнення 

охоронних відносин, різні за своїм змістом і тривалістю. Так, наприклад, 

контрольно-наглядові відносини як частина охоронних відносин виникають з 

моменту появи роботодавця і продовжуються протягом усього часу його 

існування. Правовідносини ж, що виникають після вчинення 

правопорушення, мають строковий характер, оскільки закінчуються після 

відновлення порушеного права або компенсації завданих збитків (с. 152 

дисертації).

Дисертантом ґрунтовно досліджено питання, яке пов’язане з 

відносинами між соціальними партнерами на різних рівнях. Автором 

досліджується право працівники і роботодавці згідно з чинним 

законодавством створювати власні об’єднання. Наголошується, що для цього 

встановлюються державні гарантії, які забезпечують створення, 

самостійність діяльності і виняткові підставі припинення діяльності 

об’єднань працівників і роботодавців(с. 249 дисертації).

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 с. 191 дис. дисертант вказує на те, що до змісту 

організаційно-управлінських відносин відносяться такі права: право на 

участь в управлінні підприємством, установою, організацією і відповідний
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обов’язок, право на свободу об’єднань працівників і роботодавців і 

відповідний обов’язок, право на рівне ставлення у процесі організації праці 

і обов’язок забезпечити таке ставлення, право на повагу до особистої 

гідності, право на освіту та право на охорону здоров’я в частині 

забезпечення організації праці, право на захист свого права на участь в 

організації і управління працею. В даному випадку слід зауважити, що, з 

нашої точки зору, при дослідженні змісту організаційно-управлінських 

відносин слід було б також окрему увагу приділити праву трудового 

колективу на захист своїх прав і законних інтересів, розкривши його зміст.

2. У своєму дисертаційному досліджені на с. 219 автор наводить 

систему принципів організаційно-управлінських відносин в трудовому праві, 

які в свою чергу включають: 1) принцип забезпечення свободи об’єднання 

працівників та роботодавців; 2) принцип договірного встановлення умов 

праці, в тому числі і права на участь в управлінні підприємством, 

організацією; 3) принцип заборони дискримінації працівників у процесі 

організації і управління працею. При цьому, автор, на жаль, оминає питання 

що пов’язане із системою принципів охоронних відносин, що не є зовсім 

логічним. На нашу думку, у контексті здійснення співвідношення видів 

відносин, доцільно здійснювати розгляд принципів обох груп відносин, що 

дасть можливість більш глибше усвідомити спільні і відмінні їх риси.

3. у підрозділі 2.4 «Суб’єкти охоронних відносин у трудовому 

праві» дисертант приділяє увагу переважно характеристиці правового 

регулювання кожного суб’єкта охороннЕк відносин. На наш погляд, в даному 

підрозділі потрібно було б також виділити, які проблеми правового 

регулювання діяльності системи суб’єктів охоронних відносин у трудовому 

праві існують та запропонувати напрямки їх вирішення. Адже саме 

недосконалість регулювання діяльності суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві станом на сьогодні стала однією з причин і наслідком 

відсутності ефективних правових та економічних методів управління в 

державі. Серед числа передумов прогресування виникнення колізій
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правового регулювання і прогалин у сфері охоронних правовідносин у 

трудовому праві можна назвати: відсутність стимулювання до праці 

працівників, свавілля роботодавців та низька трудова дисципліна, 

застарілість окремих охоронних механізмів тощо..

4. На с. 252 дис. автор приходить до висновку, що суб’єкти 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві можуть взаємодіяти 

на паритетних засадах і створювати своїми узгодженими діями підґрунтя для 

вдосконалення трудового законодавства в частині врегулювання трудових 

відносин та організаційно-управлінських відносин. У цьому разі варто 

застосовувати й іноземний досвід, що дозволить скоординувати дії і 

розширити класифікацію організаційно-управлінських відносин в трудовому 

праві. У той же час, дисертант зазначаючи про досвід іноземних держав, не 

наводить конкретних країн і особливостей їх правового регулювання. 

Відповідно дисертанту доцільно було б проаналізувати положення 

законодавства окремих країн щодо співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносинах, що дасть можливість більш 

глибокого розуміння проблем в даній сфері та сприятиме усвідомленню рівня 

правового регулювання питань, пов’язаних з системами оплати праці, 

гарантійними виплатами, охороною праці, умовами праці, діяльністю 

профспілкових об’єднань та іншими аспектами охоронних та організаційно- 

управлінських відносин.

5. На с. 310 дис. автор зазначає, що актуалізація питання про 

систематизацію, приведення в узгодженість національного законодавства, 

зокрема в частині співвідношення і розмежування охоронних та 

організаційно-управлінських відносин трудового права, наразі пов’язана з 

впровадженням стандартів Європейського Союзу, зокрема принципово 

нових методів НК-менеджменту, застосування заходів примусу та 

юридичної відповідальності за трудові правопорушення. Але в подальшому 

дисертант не розкриває вище наведені стандарти Європейського Союзу. На 

наш погляд, автору доцільно було б розкрити стандарти ЄС у відповідній
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сфері, оскільки висвітлення даного питання дасть змогу в більшій мірі 

зрозуміти співвідношення і розмежування охоронних та організаційно- 

управлінських відносин трудового права.

Водночас, висловлені зауваження носять переважно дискусійний 

характер та не здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного 

дисертаційного дослідження.

Дисертація Данилової Мальвіни Володимирівни на тему «Проблеми 

співвідношення охоронних та організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві» містить результати проведених особисто здобувачем 

досліджень. Отримані автором дисертації нові науково обґрунтовані 

результати в сукупності розв’язують конкретну наукову проблему.

Вищевикладене дає підстави для висновку, що дисертаційне 

дослідження «Проблеми співвідношення охоронних та організаційно- 

управлінських відносин у трудовому праві» відповідає вимогам, що 

пред’являються до відповідного різновиду наукових робіт згідно Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор Данилова Мальвіна 

Володимирівна цілком заслуговує за рецензовану працю наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право 

соціального забезпечення.

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ: 
перший заступник начальника 
Головного оперативного 
Державної фіскальної слу: 
доктор юридичних наук В.Я. Мацюк

, ВХІД. №
І Бід
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ВІДГУК

офіційного опонента -  доктора юридичних наук Дашутіна Ігоря

Володимировича на дисертаційну роботу Данилової Мальвіни 

Володимирівни на тему «Проблеми співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві», подану на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення

Актуальність представленої дисертаційної роботи обумовлюється 

тим, що у процесі здійснення реформи трудового законодавства в Україні 

особливої уваги потребують охоронні та організаційно-управлінські 

відносини в сфері трудового права, що мають місце на всіх рівнях -  

локальному, територіальному, галузевому, національному. Саме від якості 

правового регулювання організаційно-управлінських відносин, оптимальності 

й адекватності методів і форм їх практичної реалізації залежить ефективність 

взаємодії суб’єктів охоронних та організаційно-управлінських відносин, 

результативність їх спільної праці й відповідно стабільність і рентабельність 

функціонування підприємств, установ, організацій тощо. Охоронні та 

організаційно-управлінські відносини, що складають предмет трудового 

права, є численними і залежно від різних класифікаційних критеріїв 

відрізняються за видами, які обумовлюють специфіку змісту та правового 

регулювання тих чи інших відносин у трудовому праві, що свідчить про 

актуальність даного дослідження.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що дисертаційна робота є 

першою у вітчизняній науці трудового права самостійним комплексним 

теоретичним дослідженням проблем співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві за сучасних умов 

євроінтеграції України, у якому визначені й теоретично обгрунтовані 

інноваційні шляхи реформування даної сфери.

Б ід '
Відлія діловодстеа аркізу 

Київського національного універсйіету 
імені Тараса Шевченка



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 охоронних та 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, аналіз, синтез, індукція, дедукція, логічний, абстрагування та ін.), 

так і спеціально-правові методи дослідження (історико-правовий, 

порівняльно-правовий, документально-правовий тощо).

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.

Об’єкт (охоронні та організаційно-управлінські відносини у трудовому 

праві) і предмет (проблеми співвідношення охоронних та організаційно- 

управлінських відносин у трудовому праві) дисертаційного дослідження 

визначені у відповідності до вимог МОН України.

Зі змісту дисертаційного дослідження простежується, що М.В. Данилова 

досягла 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.
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Структура та обсяг дисертації. Структура роботи обумовлена метою, 

об’єктом і предметом дослідження. Дисертаційна робота М.В. Данилової 

викладена українською мовою і дисертація складається із анотації, вступу, 

чотирьох розділів, що логічно поєднані у 16 підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. 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;

Заслуговують уваги виділена автором думка, що охоронні відносини у 

трудовому праві містять у собі дві групи правовідносин: 1) відносини з 

нагляду й контролю за охороною праці та дотриманням трудового 

законодавства (контрольно-наглядові відносини); 2) відносини з матеріальної 

відповідальності сторін трудового договору. Кожна з цих груп правовідносин 

має характерні особливості, що визначають їх специфіку серед інших 

трудоправових відносин. Разом з тим, при детальному аналізі, поряд з 

ознаками, що розмежовують досліджувані правовідносини, можна виділити 

загальні ознаки, які дозволяють об’єднати відносини з нагляду й контролю за 

охороною праці та дотриманням трудового законодавства з відносинами щодо 

матеріальної відповідальності в єдину групу охоронних відносин у трудовому 

праві (с. 74 дис.).

Потребує уваги висновок дисертанта про те, що основним призначенням 

охоронних правовідносин є забезпечення належного функціонування 

регулятивних правовідносин є опосередковуючий захист прав та інтересів 

відповідних суб’єктів, притягнення осіб до юридичної відповідальності, вони 

формуються з метою забезпечення взаємозв’язку між регулятивними і 

процесуальними правовідносинами. Цей висновок також випливає з 

наступного. Оскільки охоронні правовідносини виникають на основі 

охоронних норм, то значення таких правовідносин може розкриватися через 

основну мету та призначення охоронних норм. Важливе значення охоронних



В ІД Н О С И Н  проявляється також у тому, що без них неможливе існування 

регулятивних норм, так як саме охоронні норми є тим засобом правового 

впливу, який дозволяє здійснювати їх реалізацію, а також відновлювати у 

випадку здійснення правопорушення одним із суб’єктів (с. 109 дис.).

Автором справедливо наголошено, ш;о вихідною одиницею в механізмі 

правового регулювання охоронних відносин у трудовому праві також, є норма 

права, яка виступає основним елементом усієї системи засобів і способів 

правового впливу на поведінку учасників суспільних відносин. Саме норми 

права, об’єднуючись за предметним критерієм, формують елементи системи 

охоронних відносин у трудовому праві, а значить і самі охоронні відносини. 

Застосування норм права дозволяє суб’єктам реалізовувати їхні права в 

частині захисту порушених трудових прав, а також в частині здійснення 

контрольно-наглядових функцій у сфері охорони праці і дотримання 

трудового законодавства (с. 150 дис.).

На підставі відповідних досліджень наукових підходів дисертантом 

наголошується на тому, що обов’язок роботодавця приймати управлінські 

рішення із забезпеченням участі працівників є чи не найскладнішим, адже 

останньому доведеться знайти баланс між бажаннями працівників і власним 

авторитетом. Участь працівників в управлінні підприємством, установою, 

організацією покликана подолати розрив між працівниками і роботодавцями. 

Досягти цієї мети можна різними шляхами; визнаючи за працівниками та їх 

представниками (профспілками, трудовими колективами і їх органами) право 

на ведення переговорів з роботодавцем щодо умов праці та захисту їх 

інтересів; залучаючи профспілки до консультацій з приводу загальних 

проблем виробництва як в рамках самого підприємства, установи, організації, 

так і на галузевому рівні; стимулюючи діяльність соціальних партнерів, 

спрямовану на досягнення миру в трудових відносинах (с. 196-197 дис.).

Дисертантом ґрунтовно досліджено питання, яке пов’язане з 

правосуб’єктністю працівника як учасника організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві. Дисертант зазначає, що в певних аспектах
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збігається з елементами трудоправової правосуб’єктності, але не тотожна їй. 

Так, моментом виникнення права працівника на участь в управлінні 

підприємством, установою, організацією є укладення з ним трудового 

договору або фактичне допущення його до роботи (що також означає момент 

укладення трудового договору) і видання наказу роботодавця про зарахування 

на роботу. Але це ще не означає, що працівник одразу братиме участь в 

управлінні. На відміну від трудової дієздатності, дієздатність організаційно- 

управлінська залежить від спільного волевиявлення працівника і роботодавця 

у взаємодії щодо організації і управління процесом праці на підприємстві, в 

установі, організації уже після моменту зарахування на роботу (с. 261-262 

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 с. 80-81 дис. автором обґрунтовано, що правову природу 

організаційно-управлінських правовідносин чітко характеризує такий їх 

різновид як соціально-партнерські правовідносини, суб’єктами яких 

виступають представники органів професійних спілок з боку найманих 

працівників, представники органу роботодавця, а також органи виконавчої 

влади, що мають право представляти інтереси роботодавців відповідно до 

законодавства чи за ініціативи самих роботодавців. При цьому дисертант 

частково наводить нормативні положення що відносяться до правового 

регулювання професійних спілок, при цьому минає питання правового 

регулювання аналізу чинного законодавства яке регулює сферу даних 

відносин в цілому. Так як, для вдосконалення механізмів реалізації соціально- 

партнерських відносин в Україні та підвищення ефективності їх реалізації 

доцільно чітко розуміти коло нормативів якими регулюється дане питання.
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2. На с. 143-144 дис. здобувач зазначає, що функції охоронних відносин 

У трудовому праві визначаються функціями складових частин системи 

охоронних відносин, оскільки,, будь-яка система набуває ознак і особливостей 

тих структурних елементів, з яких вона складається. Охоронні відносини, з, 

виконують як функції юридичної відповідальності, так і контрольно-наглядові 

функції. Так дисертант виділяє такі функції, які виконуються охоронними 

правовідносинами в трудовому праві: 1) каральна; 2) компенсаційна; 3) 

відновлювальна; 4) превентивна; 5) виховна; 6) стимулююча (заохочувальна); 

7) контрольно-наглядова. Окрім того, специфічними функціями є: 1) функція 

соціального контролю; 2) сигналізаційна; 3) оціночна; 4)інформаційна. Проте, 

на нашу думку, підхід до визначення відповідних функції є не досить 

обґрунтованим. З нашої точки зору, доцільним до функцій охоронних 

відносин у сфері трудового права також віднести: 1) попереджувальну 

функцію, яка включає в себе: а) профілактику правопорушень у сфері 

трудового права; б) запобігання правопорушенням законних прав та інтересів 

суб’єктів трудових правовідносин; в) припинення порушень законних прав та 

інтересів суб’єктів трудових правовідносин. Тому хотілось, почути думку 

дисертанта з даного приводу.

3. На с. 276 дис. автор зазначає, що актуальність даного дослідження 

зумовлена потребою вирішення проблем і заповнення прогалин трудового 

законодавства в частині співвідношення, розмежування охоронних та 

організаційно-управлінських відносин трудового права, їх характерних 

відмінностей в єдиній системі пов’язаних з трудовими відносин. Проте, з 

метою ефективної реалізації зазначених пропозицій, необхідно було б 

розробити конкретні шляхи їх впровадження в практичну діяльність, тобто 

приділити особливу увагу розробці відповідних практичних пропозицій 

удосконалення національного законодавства, яке регулює питання у сфері 

охоронних відносин у трудовому праві, що, в свою чергу, сприяло більш 

комплексному вивченню досліджуваного питання
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4. У підрозділі 2.3 «Механізм регулювання охоронних відносин у 

трудовому праві» дисертант застосовує в механізмі регулювання охоронних 

відносин у трудовому праві як способи так і засоби для співвідношення 

суспільних зв’язків між суб’єктами охоронних відносин у трудовому праві для 

врегулювання охоронних відносин у трудовому праві, що є частиною 

механізму соціального регулювання. При цьому, з наших міркувань, у даному 

дисертаційному дослідженні слід було здійснити відмежування способів від 

засобів регулювання охоронних відносин в трудовому праві. Дане 

відмежування сприятиме більш ширшому розумінню системи захисту 

трудових прав і дасть можливість більш чітко сформулювати шляхи для 

вирішення зазначеної проблеми

5. У підрозділі 2.4 «Суб’єкти охоронних відносин у трудовому праві» 

дисертант переважно звертає увагу на аналіз кожного суб’єкта даних відносин, 

визначає його роль і місце даній системі, аналізує їх правосуб’єктність. Але в 

своїй роботі, автор мало уваги приділяє аналізу взаємодії між собою суб’єктів 

охоронних правовідносин. Тож дисертанту слід було охарактеризувати таку 

взаємодію суб’єктів охоронних правовідносин і визначити які організаційно- 

правові форми їй притаманні

Висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер та не 

здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного дисертаційного 

дослідження.

Дисертація Данилової Мальвіни Володимирівни на тему «Проблеми 

співвідношення охоронних та організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві» містить результати проведених особисто здобувачем 

досліджень. Отримані автором дисертації нові науково обґрунтовані 

результати в сукупності розв’язують конкретну наукову проблему.

Вищевикладене дає підстави для висновку, що дисертаційне 

дослідження : «Проблеми співвідношення охоронних та організаційно- 

управлінських відносин у трудовому праві» відповідає вимогам, що 

пред’являються до відповідного різновиду наукових робіт згідно Порядку
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присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор, Данилова Мальвіна 

Володимирівна, цілком заслуговує за рецензовану працю наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право 

соціального забезпечення.
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