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ВIДГУК 

офiцiйного опонента доктора юриднчнпх наук, доцента, начальника 
вiддiлу докторантури та ад'юннтур11 Нацiонально'i академi'i внутрiшнiх 

справ Дроща Олексiя IОрiйовича, на дш:сртацiю 
1 lунтуса Дениса Андрiйовича на тс-.,1у: 

<<Правове регулювання масового вивільнення працівників з ініціативи 
роботодавця», пре;rс·'гавлсну ш1 з;н,буття нау1�ового ступеня 

,rтктора фi.гюсофi'i 'З1а спсцiа.�1ьнiспо 081 •·- Право 

Лк1уаль11iсть П'1ш1 Jщсертацi'i, ·ш'sвок з нау1�овими про1грамами, 

rсмами. 

Хоча перех1д 11ацiо11ш1ыюi' еко1101\11ю1 до ринковоi' надав суб'ектам 

господарюваншr нов� можливост1 для саi\IОстiйного здiйснення виробничо1 
. . . . . 

. r:1.1ялыюст1, опнак ра:зоi\1 п новими перспективами вони з1штовхнулися 1з 

3а1·роюю фi1ш11 со1ю-с1,l)J-юм1 111-1оi· 11естабiньностi та. як настдок, масовими 

вивiльне1шя11,rи працiвникiв, '3Уl\10П:ТСНИI\IИ ·шi11ами в органiзацii' виробництва i 

працi. M.I. lншин вiдмiчаЕ, що юке 11сршi кроки до ринково1 економiки 

в11кл11кшш такi яв111на, як \1асовс скорочення чисельностi (штату) працюючих 
. . . .. 

на л1дI1р11с11,1сл:.а\':, уста,ювах та оргаr11з;:щIя\': 1 вив1льнсння з них надлишково1 

ЧИCCJIЬIIOCTl 11раЦЮНJ!IИХ. 

rз останнi роки 3акршилася ыегапш11а тс�-цснцiя прихованого звiльнення у 

випадку скорочеш1я 11нселыюстi шляхом його пiдмiни звiльненням за згодою 

сторш 1 rи ·3а влас1111м 6ал\а11нн11,1, що св1д111пъ 11ро нереа.:нзованi гарантii захисту 

пра1tiвникiв вiп 11е3ако111ю10 'ШJ.1Iы1сш1я. При 3осре"ксннi цього явища в умовах 

полiти 1 1ноi· И CI-:0110l\11 1 111oi· кри·-1 ршен1, соцiально'i шхшценостi працюючих 1 

дl'(гриi\1Ш111я , арантi11, вс1 а 1ювi1е111их 3ако1 юлавством \1 ш 'язку з вимушеним 
. . 

НIIJll,IICHHЯ\1. С)'ПС!k) rюпршнвся. 

Сту11i11ь ,. . 
001ру1пованост� нау1,ових 

ре1�01\1е1-щанШ, сформульовшшх у ;щссртацi'i. 

положснь, висновкiв 



Структур(l роботи обумовлена метою, об'ектом i предметом дослщження. 

06'сюом дос11джсш1я с суспiльнi в1д1юсини, яю виникають м1ж суб'ектами 

трудових вiдноси11 11iд час 1\1ас0Еюго вивiльнення працiвникiв. Предметом 

дослiдження с правове регулювання масового вивільнення працівників з 

ініціативи роботодавця. Змiст дисертацiйноi' роботи обrрунтований., науковий 

стиль викладу матерiаJ1у ;1опчний та нале:жною мiрою розкритий. Дпсертацiя 

скJiадас1ъся з шютацii', встуr,у, трьох рс)3дi:1iв, посднаних у дев'ять пiдроздiлiв, 

висновкiв, спи<.жу використа11их юкерел i додаткiв.Таю,й пiдхiд до визначення 

структури 1 3'\ticтy дослiдж:ешrя f' лоriч11и:'v1, дас можливiсть всебiчно та повно 

внсвп:нпи 3нач11с коло акт\альних шпань. 

/lоцiJн>ним в11сj1овлснням автора Е' настуllне на шдстав1 урахування 

:\tiжнс1родно-11равових стш-щартjв до проекту Трудовоt'О кодексу доцiлыю було 

внесп-�, зокрема, норми щодо: виплати вихiдноi' ;юпомоги пращвнику 

одночасно 13 поперед:женням про ВИВIЛЫJСННЯ внастдок 
. . ... 

тквщащ1 

111дприсмства та банкрутства: створеш-1я фонду чи гарантiйноi· установи 

µ0601 oдaBLlC\! ЩIЯ IН!fl.'lctT ПСШЮI f\Jатсрiальноi' ДОПО:\IОГИ ВИВIЛЬНСНИТ\1 

пpail!Bll}IKa\l внаслщок 
. 

. ,. 

:11 KB!Дall\1, реорганiзацii', банкрутства або 

псрепрофiлювання шдприсмства, установи, органiзацii'; розроблення та 

3с1крJI1;1сння конкрстних пропозицiй щодо дiй роботодавня з метою запобiгання 

\1,1со� -нtм в�1В1:1ь11е1111я�1 з еконо:-.1iч11их с160 виробничих причин, таких як 

061,1еж:ення 11рийняття на роботу, розтягування скорочення чисельност1 

орацiвникiв на пев1111й 11ерiод часу J метою сприяння природному скороченню 

штату, псрсвiд усерединi пiдприс,rства, пiдготовка й перепiдготовка кадрiв, 

.юоров1:1ы1ий вихi;1 на r1снс1ю до -1lОСягнен11я пенсiй1юго вiку з вiдповiдним 

за,5с311счс1111яl\1 ;tоходу, 06�.rежснш1 наднормових робiт i скорочення нормальноi' 

тривалостi робочого ч;:н.:у; гарантування пранiвникам 3ахисту вiд будь-якоi' 

;н1скриl\1111 ш111 за створенвя профссiйннх с11iло1<, 3а профспiлкове членство та 

а1,пшну щюфспiJ1кову ,1iя:1ы1iсть(ст. 64-65диссрта11ii). 

С:1iл 1101 оли п1ся i :1 висно11шом автора про те, що розвиток трудового 

:1ако!!одавства в \'l\IOвax удос1<оналення р1111кового механ1зму мае бути 

спрямований тiльки 1-1а пiдв11щення р1вня трудових прав i захист iнтересiв 











3. На с·1. 93 ;tиссрлщll зауважуЕ:ться, що 1с1гус проблема, яка полягас у

тому, що на практищ суди загальноi' юрисдикцii' та адмl!лстративнi суди по

рпному застосовують норми трудового права. Така ситуацiя призводить до 

наявностi су11сречливо1· та нсоднозначно1· судовоi' практики, що негативно 

вr1Jшвас на 11равовс рсгулювJ.ння ч)удових вiдносин. На нашу думку, варто 

було би розвинути дану ду:v1ку та навести приклади таких суперечностей 1з 

судовоi практики, що дозво:1ить знайти шляхи вирiшення даноi' проблеми. 

4. Також: на ст. 115 дисертацi'�' автор проrюнус у проектi нового Трудового

ко,Jсксу Укра'�'ни ·3а�-.:рiшпи нор:'.1И щодо провсдсння обов 'язкових консультацiй 

професiйноi' с11i:1ки 3 роботодшщем при масовому вивiльненнi, причому 

необхiдно конкрепвувати порядок та змiст таких консультацiй, передбачити 

с,сшдення конкретного п;1а11у лiй при l\1асових вивiльненнях. Пропонуючи 

введення так11х 3м1н, '\IИ вважас'\Ю 3а нсобхiдне вик:1асти 3добувачем СВОЕ' 

оачення зм1сту таких консультацiй та обrрунтувати дошльшсть J
°

x 

впроваджсння. 

5. На ст. ! 20 33311ачено, що iснують досить серйознi пробле1v11>1 в частию

�хврооки теоретичних шляхш вдосконале11ня правового забезпечення 

внвiлы1сних праrtiвникiв в Украi'нi, тс1кож с проблсми i у практичних аспектах 

рс1-улювшrня цici· пiялыюстi, до яю1х l\lO'iюia вiднести наступнi: регулювання 

прсщесу вивiльнення з боку держави у вигляд1 всгановлення правових норм та 

iнструментiв; недостатнiй рiвень управлiнськоi· дисциплiни роботодавцiв; 

·;абсзпсчс11ня 11а:1ежноrо pi вня трудового потенцi,шу -�а рахунок подальшого

працl'влаштування вив1лы1сних працiвникiв тощо. 1 !а нашу думку, варто 

юссре;щти дета:1ы11шу увагу на практичних проблемах, розкрити причини i'x 
. . . . 

. . . 

IOIH11IOICНIIЯ та LШIЯХИ i\11НJМ133Ц11 наСЛIДК!В даних процесш. 

'�апшышй в11сново1,� та оцiш..-а днссртацii" 

Врахову1очи вищевнкладсне, дисертацiйна рс)бота Пунтуса Дениса 

Лн.,:чJiйовича на -iel\ly: «Правове регулювання масового вивільнення працівників 

з ініціативи роботодавця» с самослйним, 3авсршеним науковим дос:11дже11ням. 



Дисертацiйна робота Гlу1пуса Ден11са Андрiйовича на тему: «Правове 

регулювання масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця» 

вiдповiдас га.'1у31 3нань 08 <<Право» спецiальностi 081 <<Право» та вимогам 

Порядку r11дrотовки 3добувачiв в.ищоi' освпи ступеня доктора фiлософii' та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабiнету Мjнiстрiв Украi'ни вiд 23 березня 2016 року №й61 (3i 

змiнами i доповненнями вiд 03 квiтня 2019 року№2283), п. 10 1 Iоря,)ку 

11рове,'tсння експср1шснту з 11рисудже11ня ступ1..�ня доктора фiлософii', нкий 

з,пвсрджсно постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра·1ни вiд 06 бере::шя 20 l 9 року 

№1167. Пунтус Денис Лндрiйович заслуговус на присудження 1.,аукового ступеня 

доктора фiлософi1 за спсцiальнiстю 081 «Право». 

ОфiцШний опоневт: 

,,нш:тор юридичних 11ау1.::, 11рофесор, 

в.о. 1шчалы111ка вщд1лу 
,�октора11тур11 та ан'ю1ш:тур11 
Ilaцio11a.r1ын,i ш.::адемiУ ввутрiшнiх справ Олен.:сiй ДРОЗД 
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ВЩГУК ОПОНЕНТА 

кандидата юридичних наук, доцента, Лозового Сергiя Вiкторовича на 

дисертацiю Пунтуса Дениса Андрiйовича на тему: «Правове регулювання 

масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця», представлену 

на здобуття паукового ступеня доктора фiлософii за спецiальнiстю 081 - 

Право 

Актуальнiсть обраноi' теми дисертацii: Метою правового 

регулювання трудових i пов'язаних iз ними вiдносин в Украi"нi с забезпечення 

реалiзацi1 трудових прав i гарантiй працiвникiв, створення належних умов працi, 

забезпечення захисту прав та iнтересiв працiвникiв i роботодавцiв. За ч. 2 ст. 1 

КЗпП У краi"ни саме законодавство про працю встановлю€ високий рiвень умов 

працi, всемiрну охорону трудових прав працiвникiв. У свiдомлюючи значний 

негативний вплив масових вивiльнень працiвникiв на ринок працi як систему 

правових, соцiально-трудових, е:�кономiчних та органiзацiйних вiдносин, що 

виникають мiж особами, якi шукають роботу, працiвниками, професiйними 

спiлками, роботодавцями та Ух органiзацiями, органами державно� влади у сферi 

задоволення потреби працiвникiв у зайнятостi, а роботодавцiв - у найманнi 

працiвникiв вiдповiдно до заководавства, чинне законодавство передбача€ 

сш;тему заходiв щодо Ух запобiгання i мiнiмiзацiУ негативних наслiдкiв. З огляду 

на те, що чинне законодавство про працю не передбачас визначення сутностi 

поняття «вивiльнення», виявлясться обrрунтованою необхiднiсть розгляду дано1 

проблематики та пiдтверджус актуальнiсть дисертацiйного дослiдження 

Пунтуса Дениса Андрiйовича на тему: «Правове регулювання масового 

вивільнення працівників з ініціативи роботодавця». 

Дисертацiя виконана на кафедрi правознавства Схiдноукра'iнського 

нацiонального унiверситету iменi Володимира Даля згiдно з кафедральними 

темами: <�Актуальнi проблеми права щодо iнтerps1,цi1 У�ра_Уни до мiжнародних 
., ; '· 11 ., 

.:l , / -�::·· / . /•",:, ' С' • ,- ,/ 
,·",у ,_·

"' 

/.· t'\_ / 













механiзму та зазначити, яким чином даний механiзм може дiяти в нашiй кра"iнi, 

що дозволить проаналiзувати необхiднiсть його введения. 

Загальний висновок. 

Дисертацiя Пунтуса Дениса Андрiйовича на тему: «Правове регулювання 

масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця» с завершеною 

квалiфiкацiйною науковою работою, в якiй отриманi новi науково обгрунтованi 

результати, що в сукупностi вирiшують наукове завдання, що мшЕ: iстотне 

значения для науки трудового права. Враховуючи вищевикладене, дисертацiйна 

робота Пунтуса Дениса Андрiйовича на тему: «Правове регулювання масового 

вивільнення працівників з ініціативи роботодавця» с самостiйним, завершеним 

науковим дослщженнЯJм. 

На пiдставi викладеного, вважаю, що дисертацiйна робота Пунтуса 

Дениса Андрiйовича на тему: «Правове регулювання масового вивільнення 

працівників з ініціативи роботодавця», що подане на здобуття наукового 

ступеня доктора фiлософiI за спецiальнiстю 081 - Право вiдповiдас за змiстом, 

обсягом, науковою новизною, теоретичним та практичним значениям, 

оформленням вимогам Порядку проведения ексnерименту з присудження 

ступеня доктора фiлософiI, який затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв У 

краiни вiд 06 березня 2019 року № 167. Вiдповiщю Пунтус Денис, Андрiйович 

заслуговуе на при су дження наукового ступеня доктора фiлософiI за 

спецiальнiстю 081 «Право», а Гi дисертацiя заслуговуr на позитивну оцiнку. 

Офiцiйний опонент: 

кандидат юридичних наук, 
доцент, юрисконсульт ТОВ 

«IНСОЛАР-КЛIМАТ>> Лозтшй С.В. 




