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РЕЦЕНЗІЯ  

офіційного рецензента доктора юридичних наук, доцента Сірохи Дмитра 

Ігоровича на дисертацію Васильєвої Вікторії Валеріївни 

на тему: «Правове регулювання праці виборних працівників», 

представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 – Право 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи. У ході глибинних соціально-

економічних трансформацій, що відбуваються в сучасній Україні, значних змін 

зазнає система соціально-трудових відносин. Ринкові реформи, становлення 

громадянського суспільства та формування основ правової держави принципово 

змінюють зміст та характер сфери праці. Серед головних детермінант, що 

впливають на генезис системи соціально-трудових відносин і саму сферу праці, 

виступають демократизація всіх сфер життєдіяльності суспільства, включаючи 

сферу державного управління як на національному, так і місцевому рівнях. При 

проведенні дослідження тематики правового регулювання праці виборних 

працівників, теоретичний і практичний інтерес представляє звернення до цілого 

комплексу питань, а саме визначення особливостей: їх правового статусу, 

укладення та припинення з ними трудового договору, встановлення режиму 

робочого часу та часу відпочинку, притягнення таких категорій працівників до 

дисциплінарної відповідальності, звільнення виборних працівників з окремих 

виборних посад тощо. Саме недосконалий стан правового регулювання праці 

виборних працівників, недостатність конкретних пропозицій щодо його 

удосконалення, а також відсутність комплексних досліджень з цієї тематики 

обумовлюють актуальність та своєчасність дисертаційної роботи Васильєвої 

Вікторії Валеріївни на тему: «Правове регулювання праці виборних 

працівників». 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Проведений аналіз публікацій, вивчення змісту дисертаційної роботи 
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обґрунтованості наукових положень, сформованих висновків та розроблених 

рекомендацій, поданих у дисертації. Отримані наукові результати ґрунтуються 

на проведеному автором всебічному аналізі публікацій вітчизняних та 

зарубіжних науковців, що відображено у списку використаних літературних 

джерел за темою роботи у кількості 200 найменувань.  

Високий рівень виконання поставленого наукового завдання та 

оволодіння здобувачкою методологією наукової діяльності засвідчується 

тим, що для досягнення поставленої мети роботи авторка використала 

загальнонаукові та специфічні методи досліджень, а саме: за допомогою 

системного методу визначено особливості правового регулювання виборних 

працівників (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2), за допомогою історичного методу 

охарактеризовано розвиток теоретичних підходів до правового регулювання 

виборних працівників (підрозділ 3.1). Формально-юридичний метод метод було 

застосовано з метою розкриття системи права та логіки формування нормативної 

бази із застосуванням юридичних технік (підрозділи 1.2, 2.2, 2.3, 3.2). Системно-

структурний та логіко семантичний метод дозволив дослідити правове 

регулювання виборних працівників у всьому різноманітті зв'язків, системи 

цінностей та пріоритетів. (підрозділ 1.2, 2.1), системно-функціональний метод -  

соціальні явища і процеси в правовому регулюванні виборних працівників 

(підрозділи 2.3 та 3.3). 

У першому розділі дисертаційної роботи, на основі аналізу чинного 

національного законодавства, авторкою охараткризовано загальні положення 

про працю виборних працівників, а саме з'ясовано зміст таких понять як 

«виборна посада» та «виборний працівник», виокремлено характерні їм ознаки 

(с. 20-37), визначено сутність трудоправового статусу виборних працівників та 

доведено, що він характеризується, наприклад, такими особливостями: 

визначення юридичного статусу виборних працівників здійснюється за 

допомогою як загальних норм трудового права, так і спеціальних, своєрідним є 

порядок працевлаштування на роботу виборних працівників, прийом на роботу, 

крім оцінки ділових якостей працівника, передбачає оцінку і моральних якостей, 

такі працівники мають особливий статус, який пов’язаний передусім із 
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специфікою виконуваних ними обов’язків, якими, як правило, є функції 

управління та керівництва та інші (с. 37-56); також у розділі дисертанткою 

особливу увагу приділено видам виборних працівників (с. 56-68). 

У другому розділі дисертації авторка продовжила своє дослідження 

особливостей правового регулювання праці виборних працівників, здійснивши 

характеристику саме окремих інститутів трудового права у досліджуваній 

проблематиці. Так вона особливу уваги приділила визначенню особливостей 

трудового договору із виборним працівником, робочого часу та часу їх 

відпочинку, особливостей дисциплінарної відповідальності відповідної категорії 

працівників. Результатом дослідження правового регулювання робочого часу і 

часу відпочинку виборних працівників став висновок дисертантки про те, що цей 

аспект їх праці неефективно врегульований, а саме на виборних працівників 

поширюються норми загального трудового законодавства, а подекуди акти, 

якими закріплюється правовий статус тих чи інших виборних працівників, 

містять фрагментарні положення щодо досліджуваного кола питань. Норми, які 

стосуються окремого аспекту досліджуваної сфери, нерідко відображаються у 

численних нормативно-правових актах, що ускладнює їх пошук, а отже, і 

правозастосування. деякі із них вже морально застарілі, дублюють одна одну 

тощо (с. 68-110).  

Також дисертанткою продовжено дослідження правового регулювання 

праці виборних працівників у третьому розділі, а саме нею проаналізовано 

генезис правового регулювання праці виборних працівників, охарактеризовано 

зарубіжний досвід у цьому аспекті та виокремлено конкретні напрямки його 

застосування в Україні на прикладі різних країн, також авторкою виокремлено 

проблеми правового регулювання праці виборних працівників та окреслено 

конкретні шляхи їх подолання (с. 110-196). 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що результати наукового 

дослідження Вікторії Васильєвої, представлені в дисертаційній роботі, мають 

належний рівень обґрунтованості та достовірності та засвідчують належний 

рівень виконання поставленого наукового завдання та оволодіння здобувачем 

методологією наукової діяльності. Висновки за всіма розділами та загальні 
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висновки за роботою в цілому є логічно побудованими та систематизують 

основні результати, отримані автором. 

Наукова новизна представлених результатів проведених здобувачем 

досліджень. 

Дисертаційна робота Вікторії Васильєвої визначається високим 

науковим рівнем та актуальністю. Зокрема, на підставі системного підходу 

авторкою уперше виділено ознаки виборного працівника, до яких віднесено такі: 

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. 

Уперше запропоновано поняття «виборне заміщення посад» розуміти як 

процедуру, де працівник отримує певний посадовий статус через спеціальну 

процедуру виборів в традиційному їх розумінні, шляхом проведення прямими чи 

представницькими органами виборів на заміщення певних посад, де особа 

проходить відповідні етапи виборів, демонструє показники власної 

результативності доводити свої заслуги, необхідні для даної посади. 

Удосконалено класифікацію 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.  

Удосконалено визначення поняття «посада», яке запропоновано 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. 

Дістало подальшого розвитку твердження проте, що посади виборних 

працівників місцевого значення потрібно розмежовувати на політичні та 
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адміністративні посади. Де осіб на адміністративні посади повинні обирати за 

системою, яка передбачає призначення особи урядом за рекомендації 

муніципального органу; 

Дістала подальшого розвитку думка, що реалізація виборчих прав на 

виборах – це певний процес, під час якого суб’єкт виборчого права, повністю 

усвідомлює власні дії та використовуючи нормативні приписи, певним чином 

вступає у правовідносини, які є юридичним вираженням політичних відносин 

для набуття статусу виборного працівника. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. 

Викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: у 

науково-дослідній діяльності – для подальшого опрацювання проблемних 

питань виборних працівників у трудових відносинах; у нормотворчій діяльності 

– під час реформування трудового законодавства, зокрема при вдосконаленні 

положень нового Трудового кодексу України та інших нормативно-правових 

актів; у правозастосовній діяльності – можуть слугувати орієнтиром для осіб, 

що заміщують посади у державних органах, громадських організаціях, 

товариствах, кооперативах, на підприємствах та в установах шляхом їх обрання 

на ці посади; у навчальному процесі – положення і висновки дисертації можуть 

бути використані при підготовці підручників і навчальних посібників з 

дисципліни «Трудове право». 

Повнота викладення наукових положень, висновків і результатів в 

опублікованих працях. 

Дисертація подана у вигляді кваліфікаційної наукової праці на правах 

рукопису, виконана здобувачкою особисто, містить наукові положення, нові 

науково обґрунтовані теоретичні та практичні результати здійснених Вікторією 

Васильєвою досліджень, які мають істотне значення для юридичної науки. 

Загальний обсяг основного тексту дисертації, додатки та список літератури 

достатні для дисертаційних робіт за спеціальністю 081 – Право. 

Аналіз публікацій дозволяє стверджувати, що всі публікації Вікторії 

Васильєвої прямо пов’язані з темою дисертації та розкривають її зміст. На цій 

підставі можна переконливо стверджувати, що дисертація виконана 
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здобувачкою самостійно, а усі сформульовані в ній положення і висновки 

обґрунтовані на основі особистих досліджень автора. 

Основні результати та висновки дисертації викладено у шести статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, одній статті – у наукових 

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

наукових конференціях. Отже, в цілому результати дисертації представлено в 10 

публікаціях.  

Наукові публікації повною мірою відображають основний зміст 

дисертаційного дослідження. 

Наукові публікації відповідають вимогам п. 8 Порядку присудження 

ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої 

ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого Постановою № 44 Кабінету Міністрів України від 12 

січня 2022 р. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація має класичну структуру і складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, додатків та списку використаних джерел. Оформлення дисертації за 

структурою, стилем представлення матеріалу та мовою відповідає вимогам 

оформлення дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від 12 січня 2017 р. № 40. Матеріали дисертації чітко висвітлюють 

одержані під час дослідження науково-практичні результати. 

Порушень академічної доброчесності в дисертації та наукових працях, в 

яких подано результати дисертації, не виявлено. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи.  

1. Проаналізувавши зміст дисертаційної роботи, можна не в повній мірі 

погодитись з підходом авторки до формулювання назв окремих розділів. 

Наприклад, назви Розділів 2 та 3 майже ідентичні. Тим паче, назва Розділу 3 

більш розкрита саме у підрозділах 2.1-2.3. Тому, вважаємо, що  доцільним було 

б Розділ 2 назвати саме «Особливості правового регулювання окремих інститутів 

праці виборних працівників», як раз в ньому й розкриваються особливості 

укладення трудового договору з виборними працівниками, особливості 
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встановлення їх робочого часу та часу відпочинку, притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. Що стосується назви Розділу 3, то пропонуємо, 

наприклад, таку: «Проблеми та шляхи удосконалення правового регулювання 

праці виборних працівників». Також підрозділ 3.1 «Генезис правового 

регулювання праці виборних працівників» доцільніше було б включити саме у 

Розділ 1 роботи. Такий підхід до побудови змісту дисертації сприяв би більш 

логічному та структурованому викладенню наукового матеріалу.  

2. Авторкою у дисертації надано характеристику особливостей укладення 

трудового договору із виборними працівниками, визначено особливості 

встановлення для них робочого часу та часу відпочинку, окреслені засади 

притягнення відповідної категорії працівників до дисциплінарної 

відповідальності. Проте, на жаль, здобувачка  окрему увагу не приділила 

особливостям звільнення виборних працівників. Такі питання досить часто 

викликають складності правозастосування і стають предметом судових спорів. 

Саме тому їм доцільно було приділити  окрему увагу в роботі.  

3. У дисертаційній роботі авторка визначає ознаки посадової особи, до 

яких відносить: а) наявність владних повноважень, які спрямовані на прийняття 

правових актів управління або здійснення юридично значимих дій; б) наявність 

права на здійснення державно-розпорядницьких повноважень щодо реалізації 

компетенції органу в якому працює виборний працівник; в) заміщення таких осіб 

здійснюється на підставі спеціальних актів управління або виборного 

законодавства; г) належності особи до певної територіальної громади як умова 

реалізації виборчого права на місцевих виборах. Водночас, на нашу думку, 

вказані дисертанткою ознаки посадової особи не є повними, вони не охоплюють 

характеристику всіх виборних працівників, що реалізують публічні 

повноваження та у зв’язку з цим потребують додаткового уточнення підчас 

прилюдного захисту дисертації.  

Разом з тим, наведені мною зауваження не знижують цінності 

дисертаційної роботи Вікторії Васильєвої поданої на здобуття ступеня доктора 

філософії та, скоріш за все, можуть бути використані для подальших досліджень. 
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Загальний висновок 

Враховуючи актуальність теми дисертації та результати проведеного 

дослідження вважаю, що дисертаційна робота Вікторії Васильєвої на тему: 

«Правове регулювання праці виборних працівників» є самостійною, 

завершеною роботою в якій отримані нові, науково обґрунтовані теоретичні та 

практичні результати, що в сукупності вирішують важливе наукове завдання. 

На підставі здійсненого аналізу можна зробити висновок, що дисертація 

Вікторії Васильєвої відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам «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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