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«Правовий статус суб’єктів трудових правовідносин у сфері охорони 
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Актуальність теми дослідження. Життя та здоров’я людини є 

найважливішою соціальної цінністю в нашій країні. Шляхом реалізації права 

на працю людина здатна задовольняти свої побутові потреби. Умови праці 

мають відповідати ряду вимог щодо безпечності, а роботодавець є основним 

суб’єктом, що зобов’язаний забезпечити охорону праці. З іншого боку, 

держава має запроваджувати ефективну політику у сфері праці, метою якої є 

задоволення потреб як працівника, так і роботодавця. Названа політика 

втілюється в нормативному закріпленні принципів охорони праці, а також у 

створенні системи контролюючих органів.

Дисертація Пікуля Володимира Павловича «Правовий статус суб’єктів 

трудових правовідносин у сфері охорони праці» присвячена важливій і 

водночас актуальній для вітчизняної юридичної науки та практики темі та 

являє собою системне вивчення особливостей діяльності суб’єктів охорони 

праці України.

Актуальність обраної здобувачем теми не викликає сумніву, оскільки 

на даний час у нашій державі тривають дуже потужні реформаторські 

процеси у сфері регулювання найманої праці, метою яких є підвищення 

рівня реалізації та захисту соціально-трудових п^ав громадян до_рівня,
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ГІДНОГО майбутньої країни-члена Євросоюзу, а також здійснюється 

адаптація національного трудового законодавства в цій сфері до 

європейських стандартів. Ми знаходимося на порозі прийняття нового 

кодифікованого законодавчого акту про працю — Трудового Кодексу 

України, який має врахувати позитивний світовий досвід у регулюванні 

питань охорони праці та встановити таку модель правового регулювання 

охорони праці за участю роботодавців, яка б відповідала інтересам і 

працівників, і роботодавців.

Таким чином, актуальність обраної теми дослідження обумовлена 

необхідністю з ’ясування основних проблем, що існують у даній сфері, та 

потребою у визначенні шляхів їх вирішення. Напрацювання змін до 

положень вітчизняного законодавства у сфері охорони праці є важливим 

елементом правового визначення статусу суб’єктів трудових правовідносин. 

Запропоноване дослідження слідує вимогам часу і робить свій вклад у 

науковий пошук визначення шляхів подолання проблемних аспектів 

регулювання досліджуваної сфери.

Не викликають сумніву доктринальна і прикладна значимість цієї 

проблеми, а також недостатня її розробленість наукою трудового права. 

Зазначені обставини актуалізують обрану тематику представленого 

дослідження.
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукове дослідження 

проведене Пікулем в. П. характеризується комплексним системним підходом 

до предмету дослідження. Структурно дисертація складається з вступу, змісту, 

трьох розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Структура роботи повною мірою відповідає цілям і 

дозволяє послідовно розглянути завдання, визначені автором. Привертає увагу 

здатність дисертанта полемізувати з іншими дослідниками, аргументувати 

свої судження, пов’язувати здавалося б загальнотеоретичні проблеми з 

конкретним емпіричним матеріалом та проблемними повсякденними
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аспектами досліджуваної проблематики. Також робота суттєво виділяється 

поміж інших досліджень своїм компаративістським характером.

Зміст дисертації відповідає вимогам паспорту спеціальності 12.00.05 -  

трудове право; право соціального забезпечення.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації є беззаперечною. Положення 

дисертації ґрунтуються на теоретичних дослідженнях та нормативно- 

правових актах, висновки є достовірно обґрунтованими та базуються на 

власних теоретичних судженнях автора.

Дослідження містить наукові положення та обґрунтовані висновки , що 

вносять важливий вклад у доктринальний розвиток галузі трудового права, 

адже слугують розв’язанню важливої наукової проблеми -  правового 

визначення статусу суб’єктів трудових правовідносин у сфері охорони праці. 

Запропоноване дослідження здійснює важливий вклад в побудову 

концептуальної моделі охорони праці в сучасному трудовому праві України, 

а також на підставі ґрунтовного аналізу чинного трудового законодавства, 

судової практики вітчизняної системи судів та ЄСПЛ, зарубіжного досвіду в 

зазначеній сфері/, сформульовано пропозиції з удосконалення правового 

регулювання й забезпечення захисту прав суб’єктів трудових правовідносин 

та охорони їхньої професійної діяльності.

Так, заслуговує на увагу запропонований дисертантом підхід до 

визначення системи гарантій роботодавця у сфері охорони праці, які 

поділяються на загальні та спеціальні. До загальних гарантій належать: 1) 

право знати свої права і обов’язки; 2) можливість захисту порушених прав у 

суді; 3) оскарження у суді рішень органів державної влади, у тому числі 

спеціальних органів по нагляду за охороною праці; 4) можливість на 

відшкодування матеріальної чи моральної шкоди за рахунок держави, 

завданої неправомірним рішенням та інші. До спеціальних гарантій 

роботодавця належать: 1) обов’язок працівника, котрий вияв ініціативу 

звільнитися за власним бажанням, у випадку, якщо роботодавець не виконує



законодавство з охорони праці, попередити його про це за два тижні; 2) 

право на відшкодування шкоди, заподіяної працівником, підприємству, 

установі чи організації внаслідок порушення правил та нормативів з охорони 

Праці на виробництві.

Звертає на себе увага позиція дисертанта сформульована на с. 98 

роботи ш;одо поняття «суб’єкт охорони праці», де визначено основні, 

притаманні лише йому ознаки, та наведено класифікацію суб’єктів охорони 

праці. Так, до суб’єктів охорони праці автор відносить: роботодавця, службу 

охорони праці на підприємстві, комісію з питань охорони праці на 

підприємстві, державні органи управління охороною праці (Кабінет Міністрів 

України, Державна служба України з питань праці, Міністерства та інші 

органи центральної влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого 

самоврядування), державні органи по нагляду і контролю за охороною праці. 

Примітно, щ;о до даного переліку дисертант не включив працівника як 

суб’єкта охорони праці, хоча в тексті рефреном проходить дослідження і 

порівняння саме працівника і роботодавця як центральних суб’єктів інституту 

охорони праці.

На с. 102 наукового дюслідження автор стверджує, ш;о правовідносини 

охорони праці не можна розглядати тільки з точки зору широкого значення, як 

норми трудового права. Наочно видно, ш;о існуюча сукупність правових норм 

є занадто широкою в аспекті розуміння охорони праці. Такий стан справ 

можна обґрунтувати наступними обставинами: норми охорони праці з своєю 

юридичною природою належать до різних галузей права; спільна мета таких 

норм є збереження життя, здоров’я, працездатності найманих працівників; такі 

норми є предметом вивчення інших наук у сфері охорони праці; норми у сфері 

охорони праці є взаємопов’язаними з нормами трудового права; 

багатоманітність норм щодо забезпечення професійної безпеки умовно 

позначаються поняттям «охорона праці». При цьому, так охорона розуміється 

у надширокому розумінні. Науковці-правники, досліджуючи теоретичні
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аспекти охорони праці, також звертають увагу на занадто широке розуміння 

поняттям «охорона праці».

Автор доречно наголошує на одній із важливих прооблем у трудових 

правовідносинах, якою є високий рівень неофіційного працевлаштування в 

Україні, виконання трудових обов’язків без підписання трудових договорів, 

внаслідок чого працівник не забезпечується пакетом соціальних послуг. В 

таких умовах переживши певне професійне захворювання або ставши 

жертвою неш;асного випадку працівник не здатен отриману грошове 

відшкодування і стає соціально незахищеним. Саме тому варто посилити 

адміністративну і персональну відповідальність роботодавців, у кожному 

випадку виявлення випадків неофіційного працевлаштування людей, що 

потягло за собою нещасний випадок чи професійне захворювання.

Наукова і практична цінність дисертації. Підтверджуються 

можливістю застосування її результатів: у науково-дослідній сфері; у 

правотворчій діяльності -  для вдосконалення чинного трудового 

законодавства та проекту ТК України в частині норм, які прямо чи 

опосередковано регулюють питання охорони праці працівників, що є особливо 

актуальним у сучасній Україні, зважаючи на триваючий процес реформування 

трудового законодавства; у правозастосовній діяльності -  для підвищення 

ефективності та оптимізації захисту, охорони праці працівників; у 

навчальному процесі -  матеріали дослідження можуть бути використані в 

процесі розробки методичних матеріалів, підручників, а також навчальних 

посібників з курсів «Трудове право», «Порівняльне трудове право».

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, у 7 наукових статтях у вітчизняних та зарубіжних 

фахових виданнях, а також у 2 матеріалах наукових конференцій. Основні 

положення, висновки і рекомендації, що містяться у дисертації, повністю 

відображені в авторефераті.

5



Поряд з важливими здобутками, рецензована робота має низку 

недоліків та положень, які потребують додаткових пояснень. Також в 

дослідженні міститься низка недостатньо аргументованих та 

суперечливих тверджень.

1. Попри розгляд в підрозділі 1.1, дисертації питання щодо впливу 

глобалізації на реформування відносин в сфері охорони праці, все ж 

додаткового пояснення вимагає позиція автора щодо впливу глобалізації на 

українську систему охорони праці та визначення правового статусу суб’єктів 

трудових правовідносин.

2. На с. 48 автор відзначає, що норми з охорони праці у трудових 

договорах на території України сьогодні використовуються у неповній мірі. 

Це зумовлено присутністю законодавчого забезпечення з охорони праці з 

однієї сторони та небажанням роботодавців встановлювати норми із 

забезпечення охорони праці в трудовому договорі. Цікавою почути позицію 

дисертанта стосовно щляхів подолання небажання роботодавців прописувати 

в трудовому договорі норми, які б забезпечували охорону праці.

3. На с. 123 дисертації автор слушно підкреслює, що сьогодні в Україні 

складається ситуація, в якій роботодавець не несе фактичної відповідальності 

за стан охорони праці на підприємстві. Існує думка в літературі, що в нього 

немає фінансової мотивації до цього, так як усі витрати несе Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві. У зв’язку з цим виникає 

питання, яким способом, на думку здобувача, слід забезпечити фінансову 

зацікавленість роботодавця у створенні умов для охорони праці працівників?

4. На с. 155 дослідження дисертант звертає увагу як на позитивний 

зарубіжний приклад, який слід впроваджувати в Україні, широке 

використовуються в країнах ЄС інспекції з праці. Додаткового пояснення 

потребує позиція автора з приводу того, наскільки даний інститут може бути 

ефективний в українських реаліях і чим він вигідно відрізняється від нині 

діючих в нашій державі форм контролю за дотриманням охорони праці?
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5. (Рефреном. -̂  крізь все дослідження проведене дисертантом 

прослідковується думка про потребу законодавчих змін задля ефективного 

забезпечення охорони праці та визначення статусу суб’єктів трудових 

правовідносин. Однак, в роботі відсутній комплексний узагальнений перелік 

заходів, які на думку автора, потрібно першочергово здійснити у законодавчій 

сфері, для того щоб створити правові передумови до здійснення вказаної

реформи. Тому під час захисту бажано почути від автора пріоритетний, з
'І . .точки зору самого дослщника, перелік законодавчих змін чи нововведень, які

б забезпечили врегулювання розглядуваного питання.

Наведені вище зауваження здебільшого носять рекомендаційний 

характер і мають форму пропозицій для майбутній наукових пошуків 

дисертанта та не впливають на загальну позитивну оцінку якості виконаної 

роботи. Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в даній 

дисертації, характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 

здобувача в юридичну науку.

Підсумовуючи, слід зробити висновок, що дисертаційна робота на тему: 

«Правовий статус суб’єктів трудових правовідносин у сфері охорони праці», 

виконана на високому науковому рівні та відповідає вимогам п, п. 10, 12, 13 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №567, а її автор -  Пікуль 

Володимир Павлович -  заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право 

соціального забезпечення.
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Д о спеціалізованої вченої ради Д  26.001.46 

Київського иаціоиального універсиїпету 

імені Тараса Шевченка

В І Д І У к

офіційного опонента -  кандида га юридичних наук, старш ого наукового 

співробітника В аннярчук Н аталії М иколаївни 

Fia дисертацію  П ікуля Володимира П авловича па гему; «П равовий 

статус суб’єктів трудових правовідносин у сфері охорони праці», подану 

на здобутпя наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю  12.00.05 «Трууюве право; право 

соціального іабсзііечення»

А ктуальн ість  геми дослідження. Обрана дисеріан ю м  тема 

дослідження ч кожним роком в Україні отримує ііовий привід для свого 

додаткового вивчення та нанраціовагпія. Йдеться не липіе про зас'тарілість 

законодавства у сфері охорони праці та його нормативно-правове 

приведення у відповідність до сучасних умов розвитку і трансформації 

трудових правовідносин, а й про потребу знаходження дієвих практичних 

шляхів покрашення в шоденному житті рівня безпеки праці. Часто норми 

охорони праці в Україні не викопуіоіься. що призводить до таких випадків 

як трагедії на т ахтах ,  або па підприсмс'твах із застарілим устаї куванням, 

або навпаки -  на підприсмствах, які jmujc налаї 'оджують виробничу 

дія:пліість тощо. У даному контексті важливим видасться питання участі 

держави у здійспеїпіі KonTpojno за дотримаїпіям вимог законодавства з 

охорони праці, з огляду па те, щоб не допустити додаткового тиску на 

бізнес з боку чиновницького апарату.

AKTyajHïHOC'Tl даному дослідженню додає й факт підписання 

Лсопіації між Україною та Свропейсі.ким Союзом, що у свою черіу

і̂л ‘  ̂ ^
'  БІ,-5Д Іі'і Д ІА080ДСТ8а Тй ЗрХІВу

■ нашснального унізерсипету
і;оіЄні Tàtiaoa Шевченка



вимагає приведения діючого вітчизняного законодавство у відіювідиіс гь 

до європейської моделі та нормативних ви м огу  розглядуваній царині.

1'аким чином, докіринальна і прикладна значимість обраної для 

д о сл ід ж енн я  п р о б л ем ат и к и  не викликає  сумнів ів ,  а недостатня  її 

розробленість наукою трудового нрава засвідчує важливість 

запропонованої роботи. Зазначені обставини актуалізують обрану 

те.матику предс тавленого дослідження, яке слідуючи вимоі ам часу і роби ть 

свій вклад у науковий ноніук визначення шляхів подолання проблемних 

аспектів регуіновання правового статусу суб’єктів трудових правовідносин 

у сфері охорони праці.

О цінка плану дисергаційного дослідження. План дисертації 

логічний. Дисертант досліджує наукову проблему за методологічно 

виправданою схемою від загальпоіо до коїнсретіюго. У першому розділі 

надається теоретико-методологічна характеристика соціально-економічних 

аспектів охорони праці. Другий присвячений зага.пьній характеристиці 

суб'єктів трудового права в сфері охорони праці. У третьому викладаються 

напрями опти.мізації системи суб’єктів трудових правовідносин у сфері 

охорони праці.

Мета і завдання дослідження узгоджуються з планом дисертації.  

Метою дисертаційного дослідження є розробка пропозицій іа 

рекомендацій щодо вирініеіпія проблем правового регулювання правового 

статус) суб 'єктів ірудовпх правовідносин ) сфері охорони праці. Для 

досягнеінія мети дослідження вдало було поставлено основні завдання.

С гун інь обгрун іован осіі наукових положень, висновків  і 

рекомендацііі, сф орм ульованих у дисерганії. Представлене В. П. 

Пікулем наукове дослідження характеризується мультиметодологічним 

підходо.м у вивченні предмету дослідження. Структурно дисертація 

складається зі вступу, 3-х розділів, які містять д е в ’ять підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

диссріації  складає 179 сторінок. Список використаних джерел місіить 160
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з
найменування і займає 15 сторінок дослідження. Структура робо'ги 

повністю відповідає цілям і завданням наукової роботи, дозволяє 

послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором. Обгрунтованість 

по.'іожсііь, сформу.пьовапих у дисер'їапії, підтверджується критичною 

оцінкою опрацьованих джерел у сфері правового сіатусу суб 'єк і ів  

трудових правовідносин у сфері охорони праці.

У роботі методологічно пpaвиJП)HO та чітко визначено предмет і 

об 'єкт дослідження. О б ’єкто.м дослідження є система суспільних відносин у 

сфері охорони праці. Предметом дослідження є правовий с'та'тус суб’єктів 

трудових правовідтюсин у сфері охорони праці. Автор добре опанував 

1'еоретичпе надбання, що стосується теми дисертації,  вільно оперує 

науковими категоріями, виробленими юридичною наукою, звертається до 

праць учепих-правпиків із суміжних галузей. Власні думки та пропозиції 

В. П. Пікуіп> викладає на підставі широкоі'о кола думок вітчизняних 

правників.

Зміст дисертац ії відповідає вимогам паспорту спеціальності 

12.00.05 « Трудове право; право соціального забезпечення».

Д осговір їйсгь  і новизна наукових полож ень, висновків і 

реко.меидацій, сф орм ульованих у дисергац ії не викликає су.мнівів, а 

положення дисертації грунтуються на дослідженнях авторитетних у галузі 

ірудового нрава вітчизняних та зарубіжних пауковпів.

Дисертаційне дослідження характеризується новизною наукових 

підходів до 1'еоретичпих та практичних проблем правового регулюваїпія 

охорони праці працівників та правового статусу су б ’єктів трудових 

правовідносин.

і^арто відмі тні й, що па рівні праіювої док'трипи, заслуговує на увагу 

с([)ормульована автором на стор. 84 дисертації дефініція поняття 

«правовий статус працівника, як суб’єкта в сфері охорони праці», під яким 

пропонується розуміти репіамеїгтоване та гарантоване державою правоі^е 

сіаповище, пю складається з чіткого переліку прав та обов’язків (а також



відповідальності :$а їх невиконання і недотримання), у відповідності до 

яких працівник, як с у б ’єкт охоронних правовідносин обирає га координує 

власну поведінку.

Гак'ож за сл у го в ує  на увагу в и сл ов лен а  автором  на стор. 57 

дисер'гапіймого дослідження ИО'ІИЦІЯ приводу того, ию економічний 

механізм управління охороною праці повинен передбачати сисгему 

заохочень для працівників, які дотримуються ви.мог охорони праці, не 

допускають порупіень правил особистої та колективної безпеки, беруть 

участь >■ здійсненні заходів нюдо підішпіення рівня охорони праці па 

підприсмстві.

Слушну думку дисертант висловив на стор. 93 дисертації, 

акцептувавши увагу на тому, пю «роботодавеіп> несе цілковиїу 

відповідальність за створення належних, безпечних і здорових )'мов праці, 

тому са.ме він найбільше зацікавлений у створенні таких умов праці на 

робочих місцях. Ви трати па охорону праці здійснюються ним передусім не з 

метою досягнення економічних резуль'та'тів та одержання прибу'тку, а з 

мс'тою належного (|)уін<ціонування системи управління охороною праці па 

підтірис.мстві, забезпечення працівникам соціальних гарантій у сфері охорони 

праці та збереження їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності». 

Незважаючи на те, пю наведена думка має ідеалістичне звучання, однак саме 

вищевказаними прагненнями насправді й має керуватися роботодавець у 

питанні створення належних умов праці та забезпечення охорони праці

робі ТШПч'ІВ.

Слід також погодитися з ав'тором у контексіі висловленої па стор. 

107-108 дисер'їаційного дослідження думки нюдо важливості значення для 

сфери охорони праці обов'язку роботодавця розслідувати 'та весіи облік 

нещасних випадків, професійних :іахворювань, вивчення причин настання 

негативних наслідків виробничого травматизму. У таких заходах, як слушно 

зауважує автор, повинен бути зацікавлений роботодавець. Позитивним 

резульїатом такої діяльності є зниження рівня нещасних випадків.
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професійних іахіюріовапі,, покрапіення економічних показпиків діяльпосіі 

роботодавця.

Наукова і практична цінність дисертації підтверджуються 

м ож ливосгк)  засто су ван н я  ї ї  результат ів :  у н аук о в о -д осл ід н ій  д іяльност і ,  у 

правотворчості, у правозастосуванні, а також у навчальному процесі для 

приведення лекційних, семінарських і практичних занять із дисцинліни 

« і рудове право», при Н І Д І ' О Т О В Ц І  пі/іручників, посібників і методичних 

рекомендацій.

П овнота викладення м атеріалів  у публікаціях положень, 

висновків і рекоіУіенлацій, сф орм ульованих у д и сер іац ії. Наукові 

положення, висновки, пропозиції та рекомендації,  що сформульовані у 

дисертації, достатньо повно викладені в авторефераті, семи статтях, 

опублікованих у наукових фахових видаїніях України та наукових 

періодичних виданнях інших держав, а також у 2-х тезах наукових 

повідомлень на міжнародних науково-практичних конференціях.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Разом з 

беззаперечними досягненнями, рецензована робота .маг низку недостатній) 

аргументованих та суперечливих тверджень, а також висновки, що 

вимагають додаткових пояснень.

1. Так, на стор. 95 дисертації автор слуппіо відзначає, що на 

сьогодні система контроіпо за дотриманням правил безпеки на виробництві в 

Україні гютребує модернізації, так як чинна система не відповідає 

всгаповленим нормам, які діють у країнах Європейського Союзу, що 

потребує створення постійної робочої і'рупн, яка б займалася пи іат іям п 

вивчення механізму функціонування системи охорони праці. Доцільно 

розробити та впровади'і'и в законодавство України низку змін, які дадуті> 

змогу ефективніїне використовувати систему охорони нраці і, оіже. 

забезнечи ги конституційне право кожного працівника на належні, безпечні та 

здорові умови нраці. Поряд з цим автор робить узагальнення, наголошуючи 

на тому, пю дотримання належних умов праці на виробництві не може бути
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досягнуто без знания й сиоечасноіо виконання нрацівниками покладених на 

них.обов'язків з нитаїн^ охорони праці. Виконання 'ірудової функції полягає у 

лоїриманні вимог нормативних актів про охорону праці, правил поводження 

з маш инам и,  механізмами,  устаткуванням, правил використання засобів 

індивідуального захисту, правил внутрішнього чрудового розпорядку, 

співробітництві з робо'і'одавцем з питань охорони праці. Таким чином, автор 

неначе робить спробу перенесення основноіо тягаря ві;дповіда.іп,ності за 

охорону праці з роботодавця на нранівника. У даному контексті потребус 

додаткового пояснення, які ж саме обов'язки роботодавця д о ц і і н д ю  

виокремити в світлі означеного дискурсу?

2. 1 іа с тор. 106 дослідження дисертан т небезпідс тавно зауважує, ню 

пробле.ма психолог ічного тиску па працівника в процесі виконання трудових 

обов’язків у науці трудового права практично не досліджена. Немас й 

відповідного правового забезпечення, яке б забороняло чи обмежувало це 

явите .  Можна скористатися литие узагальненими нормами, зокрема, у ст. З 

Конституції України наголошується, ш,о людина, її честь і гіднісіь, 

недоторканість і безпека визнаються найвитцою соціальною цінністю. У 

даному коттгексті потребус додаткового пояснення позиція автора щодо 

ніляхів подолання в Україні вказаноі о неі'аі ивної о явища.

3. У підрозділі 3,3. дисер'тації автором розглянуто зарубіжний 

досвід організації та діяльності суб’єктів охорони праці, а також напрями 

його запозичення для України. Разом з тим, доречно було б 6ijn>ui конкретно 

ccjiopMyjnoBaTH пропозиції автора июдо позитивного зарубіжного досвіду в 

розглядуваній сфері, який доречно втіроваджувати в Україні. Відповідно, пі;д 

час публічного захисту, днсертапту доцільно тіридіінії и окрему увагу даному 

пи таншо.

Втім висловлені зауваження носять переважно дискусійний 

характер, не здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного 

дисертаційного дослідження та мають на меті занросиїи здобувача до 

наукової дискусії  й сприяти подальшому тіауковому пошуку. Теоретичні
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результати й наукові положення, які містяться в даній дисертації,  

характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 

дисертанта в науку трудового права.

Крім того, висловлен і  зау в аж ен н я  не ставлять  під сумнів значимість 

роботи, достовірність її висновків, наукову новизну та вагомість 

одержаних результатів з урахуванням фундаментальності  проблемаїики. 

Необхідно визнати, що у дисертаційному дослідженні Пікулем 

Володимиром Павловичем здійснено теоретичне узагальнення й нове 

виріпіеіпія науковою завдання, яке поляїало в іому, щоб на підставі 

вивчення загальновизнаних міжнародних стандартів, чинноіо 

наніонального й зарубіжіюго законодавства розкрити особливості правового 

статусу суб’єктів трудових правовідносин у сфері охорони праці.

Висновок. Гаким чином, на підставі викладеного можна зробити 

висновок, що дисертація Пікуля Володимира Павловича на тему: 

«Правовий статус су б ’єктів трудових правовідносин у сфері охороші 

нраці», подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, 

є самостійним заверінепим наукови.м дослідженням, в якому отримані нові 

науково-обтрунтовані результати, що в сукупності мають істотне значеіиія 

для розвитку науки трудового права, повністю відповідає вимогам 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого гюстановою 

Кабінеі'у Міністрів України від 24 лиіпія 2013 р. № 567, а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спсціаіил-іістю 12.00.05 «Трудове право; право соціального 

забезпечення».

і  15  /  І прізвище
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О Ф ІЦ ІЙ Н И Й  О П О Н ЕН Т:
провідний науковий співробітник  ̂ .  ̂ , ___  ̂ _________^
У правління плаїїування С /  ^
та координації правових досліджень в Уісраїїіі- ■ '
Н аціональної академія [іравових наук України, 
кандила І юридичних наук, ^
с гарніий науковий співробі ї ник  ̂  ̂ 1'/ Н. [VI. Ваннярчук

Відділ діяойодстеа та зрківу 
Київського національного універоше^^- 

імені Тараса иіевчеийй


