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Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день в умовах 

євроінтеграції України основу ефективного правового регулювання трудових 

відносин складає належне забезпечення конституційного права громадян 

вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці. Це в свою чергу вимагає 

створення відповідного механізму, який в змозі забезпечити надійну 

гарантію реалізації цього права. Важливе місце в такому процесі обіймає 

правове регулювання робочого часу, протягом якого працівник реалізує своє 

конституційне права на працю та який є вирішальним фактором 

встановлення міри праці для працівника.

Представлена робота виконана з урахуванням суттєвих соціально- 

економічних змін в Україні на шляху її становлення як незалежної 

європейської держави та назрілої необхідності запровадження дієвого 

механізму правового регулювання робочого часу в сучасних умовах. 

Дисертація є своєчасним дослідженням, бо її’ наукові положення є потрібним 

теоретичним підґрунтям для розробки нових положень проекту Трудового 

кодексу України, внесення змін та доповнень до законодавчих актів, в яких 

закріплені особливості правого регулювання робочого часу окремих 

категорій працівників. Представлена праця розкриває нові підходи до 

проблем правового регулювання робочого часу, показує практичне значення 

дослідження цього явиш;а для вдосконалення правового регулювання 

трудових та тісно пов’язаних з ними відносин.
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Враховуючи викладене, актуальність представленої наукової праці не 

викликає сумніву.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що дисертація є однією з 

перших спроб комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, 

урахуванням новітніх досягнень науки трудового права дослідити проблемні 

питання правового регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції 

України.

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 робочого часу в умовах євроінтеграції 

України та сформулювати пропозиції щодо удосконалення правових норм із 

урахуванням потреб практики застосування чинного законодавства.

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. Поряд з працями з трудового права А.С. Метіль широко 

використала наукові розробки із загальної теорії держави і права, 

конституційного та міжнародного права.

Дисертант методологічно правильно сформулювала 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’єкт (виступають суспільні відносини, що виникають з приводу 

правового забезпечення робочого часу працівників) і предмет (особливості 

правового регулювання робочого часу в умовах господарювання)



дисертаційного дослідження визначені у відповідності до вимог МОН 

України.

Зі змісту дисертаційного дослідження видно, що А.С. Метіль 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 особистими дослідженнями і 

критичним осмисленням 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, 

запропоновані рекомендації щодо подальшого вдосконалення чинного 

законодавства України.

Серед положень та висновків, що заслуговують на особливу увагу 

варто відзначити наступні:

Як позитивний момент слід відмітити те, що автором подано 

визначення категорії «робочий час» як визначений законодавчими, 

підзаконними, локальними нормативно-правовими актами та угодою сторін 

трудових відносин кількісний період часу, впродовж якого працівник 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку зобов’язується 

виконувати покладену на нього трудову функцію, а роботодавець -  

забезпечити для нього необхідні умови праці відповідно до чинного 

законодавства, колективного та трудового договорів (с. 72 дис.).

Слід погодитись із сформульованими дисертантом авторським 

визначенням дефініції «джерело права Свропейського Союзу», під яким слід 

розуміти форму зовнішнього вираження загальнообов’язкових для всіх 

держав-членів СС правил поведінки, встановлених законодавчим органом 

Європейського Союзу та, які набувають вигляду нормативно-правових актів і 

регламентують суспільні правовідносини між фізичними, юридичними 

особами та органами влади в СС, їх права, обов’язки та повноваження у



відповідній галузі. До джерел права ЄС, які містять нормативні положення 

Європейського Союзу у сфері робочого часу, запропоновано віднести акти 

зовнішнього вираження законодавчого закріплення правових норм, правил і 

стандартів, що визначають права й обов’язки, повноваження та функції 

учасників трудових правовідносин у галузі визначення норм робочого часу 

працівників, які прийняті уповноваженими на те органами законодавчої 

влади ЄС та є загальнообов’язковими для всіх держав-членів Євросоюзу (с. 

137 дис.).

На підставі ґрунтовних досліджень та аналізу наукових підходів 

дисертантом слушно визначено, що імплементація норм європейського 

трудового права (включно з інститутом робочого часу) має на меті 

підвищення ефективності впровадження у національне законодавство 

основоположних принципів і прав у сфері трудових відносин, визначених 

Декларацією МОП «Про основні принципи і права у сфері праці й механізм 

їх реалізації» від 1998 р. та безпосередньо полягає у: (1) прискоренні 

прийняття нової нормативної бази, що регулює питання робочого часу 

зокрема, і трудових правовідносин в цілому; (2) виконанні галузевих 

положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та 

їх державами-членами, з іншої; (3) ініціюванні внесення змін до 

законодавства, яке регулює питання трудового права, що не стосуються 

робочого часу; (4) позбавленні працівників необхідності поступатися іншими 

інтересами на користь закріплення в колективних договорах додаткових 

стандартів робочого часу (с. 138 дис.).

Доцільно також виділити підхід автора до здійсненого порівняльно- 

правового аналізу стандартних і нестандартних режимів робочого часу в 

Україні та Європі. їх спільними ознаками визначено: (1) є зовнішнім 

вираженням упорядкування того часового проміжку, коли працівники 

зобов’язані виконувати свої трудові обов’язки; (2) цільовий характер; (3) 

імперативність стандартних і нестандартних форм робочого часу в Україні та



Європі; (4) одночасне закріплення на законодавчому рівні як стандартних, 

так і нестандартних видів режиму робочого часу; (5) їх регулювання на 

міжнародному, наднаціональному та державному рівнях. Основними 

відмінними ознаками названо: (1) першорядність і визначальний характер 

стандартних форм робочого часу; (2) особливий характер нестандартних 

форм організації розподілу робочого часу (с. 199 дис.).

Викликає неабиякий інтерес запропонований автором аналіз 

позитивного досвіду країн Західної Європи щодо правового регулювання 

робочого часу в порівнянні його з українськими тенденціям формування 

трудового законодавства. Такий аналіз охоплює: (а) розширення 

можливостей залежно від потреб виробництва змінювати тривалість 

робочого тижня; (б) стимулювання права робітника, який виконав 

понаднормову роботу, обирати вид компенсації за неї (досвід Німеччини); (в) 

поширення гнучких режимів робочого часу з урахуванням потреб 

роботодавця та працівника. До негативних моментів запропоновано віднести: 

(а) закріплення можливості в окремих країнах примусового надання 

додаткової відпустки замість оплати надурочних робіт, що обмежує 

працівника у виборі способу компенсації (у Франції); (б) закріплення права 

роботодавця звільнити працівника, якщо останній відмовляється працювати 

надурочно (с. 202 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 подекуди 

інколи видається суперечливим.

1. На с. ЗО дис. автор наводить ознаки робочого часу серед яких вказує 

на те, що робочий час є мірою праці, тобто базовою категорією для 

визначення розміру заробітної плати, заохочення працівників, сприяння 

розвитку їх трудового потенціалу та кар’єрного росту. Ми не можемо 

однозначно погодитись із думкою дисертанта, так як розмір заробітної плати.



крім тривалості робочого часу залежить від складності та умов виконуваної 

роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та 

господарської діяльності підприємства. Тому в даному випадку дисертантці 

слід було б розглянути вплив робочого часу на формування розміру 

заробітної плати.

2. Досить не значна увага в роботі приділена розкриттю сутності 

принципу єдності та диференціації правового регулювання робочого часу, 

лише на с. 191-192 роботи, автор зазначає про його існування, однак не 

розкриває його значення для регулювання інституту робочого часу. 

Водночас, врахування принципу «єдності і диференціації» при підготовці та 

прийнятті нормативно-правових актів у сфері правового регулювання 

трудових відносин окремих категорій працівників (наприклад науково- 

педагогічних працівників, працівників медичної сфери, правоохоронних 

органів) дозволяє усунути невиправдані розбіжності в їх регулюванні. 

Проблема єдності і диференціації має також найбезпосередніше відношення 

до визначення правильного поєднання державного і договірного 

регулювання відносин у сфері праці

3. На с. 167 дис. автор вказує на те, що трудове законодавство України 

повинно включати норми, які передбачають запровадження роботодавцем дій 

з приводу запобігання нераціональному використанню працівниками 

робочого часу. Погоджуючись з таким підходом автора, хотілось би 

уточнити, що у даному разі розуміється під твердженням «нераціональне 

використання працівником робочого часу» і якими конкретно діями автор 

вважає можна запобігти даному явищу.

4. У своїй роботі дисертантці доцільно б було розглянути питання 

правового регулювання робочого часу спеціальних категорій працівників, 

зокрема таких як: державні службовці, працівники правоохоронних органів, 

судді та інші. Відповідний порівняльно-правовий аналіз законодавства 

України та країн ЄС, визначення схожих і відмінних рис у регулюванні



5. З нашої точки зору цілком доцільно автору було проаналізувати 

судову практику Європейського Союзу з приводу регулювання робочого часу 

та встановити з якими проблемними питаннями стикалися європейці в даній 

категорії справ. Даний аналіз також став би позитивним моментом при 

формулюванні пропозицій щодо удосконалення нашого законодавства з 

урахуванням практики Європейського Союзу.

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 Метіль Анастасії Сергіївни на тему: «Правове регулювання 

робочого часу в умовах євроінтеграції України» містить результати 

проведених особисто здобувачем досліджень. Отримані автором дисертації 

нові науково обґрунтовані результати в сукупності розв’язують конкретну 

наукову задачу.

Вищевикладене дає підстави для висновку, що дисертаційне 

дослідження «Правове регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції 

України» відповідає вимогам, що пред’являються до написання дисертацій та 

Порядку присудження наукових ступенів, а його автор -  Метіль Анастасія 

Сергіївна -  заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право 

соціального забезпечення.
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ВІДГУК
офіційного опонента -  кандидата юридичних наук Андрійчук Ольги 

Вікторівни на дисертаційну роботу Метіль Анастасії Сергіївни на тему: 
«Правове регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції України», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення

Актуальність теми дослідження. Робочий час являє собою ключову 

умову трудового договору. Дана умова зачіпає інтереси як працівника, так і 

роботодавця. Ефективне поєднання робочого часу і часу відпочинку 

призводить до позитивних результатів виробництва, що в свою чергу 

забезпечує інтереси роботодавця і мотивує працівника у вигляді заохочень. 

Натомість неефективна побудова робочого часу призводить до низької 

продуктивності й ефективності виробництва, що спричиняє зменшення 

прибутку як окремого підприємства, так і валового національного продукту 

країни в цілому. Саме тому для забезпечення ефективності виробництва та 

підвищення ВВП країни доцільно запроваджувати на законодавчому рівні 

зміни, які б сприяли підвищенню ефективності використання на 

підприємствах робочого часу.

Теоретична і прикладна значимість проблематики робочого часу, а 

також недостатня її розробленість наукою трудового права, засвідчують 

актуальність теми представленого А.С. Метіль дослідження.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота, запропонована 

А.С. Метіль, характеризується системним підходом до предмету 

дослідження. Структурно дисертація складається з анотації, переліку 

умовних скорочень, вступу, 3-х розділів, що об’єднують 8 підрозділів, 

висновків та списку використаних джерел.

Структура повністю відповідає цілям і задачам дослідження, дозволяє 

послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором. Обґрунтованість 

положень, сформульованих у дисертації, підтверджується також критичним

аналізом наявних літературних джерел юридичн __________ „^іГІЧНОГО
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спрямувань з проблематики правового регулювання робочого часу в умовах 

євроінтеграції України. Крім того, достовірність одержаних результатів 

також підтверджена критичним аналізом та узагальненням великої кількості 

праць вітчизняних та зарубіжних вчених.

Дисертаційна робота відрізняється помітною методологічною 

культурою. В ній висвітлено широке коло нових проблем і оригінальних 

авторських підходів щодо їх вирішення. Автор коректно і вдало полемізує, 

аргументує свої судження, пов’язує загальнотеоретичні проблеми з 

конкретним емпіричним матеріалом.

Зміст дисертації повною мірою відповідає вимогам паспорту 

спеціальності 12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. 

Положення дисертації реально ґрунтуються на об’єктивних теоретичних 

дослідженнях, висновки є достовірно обґрунтованими та базуються на 

теоретичних судженнях автора.

Дослідження містить наукові положення та науково обґрунтовані 

результати, що розв’язують важливу наукову задачу, яка полягала у тому, 

щоб на підставі теоретичних висновків та узагальнень учених-правознавців, 

порівняльного аналізу законодавства про працю України й законодавства 

Європейського Союзу, практики його застосування, визначити особливості 

правового регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції України та на 

цій підставі розробити конкретні наукові рекомендації з удосконалення 

правового регулювання у відповідній царині.

Дисертаційне дослідження характеризується новизною наукових 

підходів до теоретичних та практичних проблем правового регулювання 

робочого часу в умовах євроінтеграції України.

Варто відмітити, що на дисертаційному рівні є оригінальним та 

заслуговує на увагу та підтримку сформульовані автором ознаки робочого 

часу, зокрема робочий час: 1) є часовим проміжком -  для визначення 

кількісної тривалості періоду робочого часу базою є кількість годин, яку
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з
працівник повинен відпрацювати протягом певного календарного періоду 

(дня, тижня, місяця, року); 2) визначається нормативно-правовими актами 

трудового законодавства, колективним і трудовим договорами; 3) є 

важливою частиною організації праці, адже його дотримання зумовлює 

взаємні зобов’язання працівника та роботодавця (працівник у цей період 

знаходиться в сфері дії правил внутрішнього трудового розпорядку та має 

виконувати протягом цього часу свою трудову функцію, а роботодавець 

зобов’язаний для працівника забезпечити необхідні умови праці, що 

включає виплату за відпрацьований час заробітної плати та поширення 

інших трудових і соціальних гарантій на працівника); 4) є мірою праці, 

тобто базовою категорією для визначення розміру заробітної плати, 

заохочення працівників, сприяння розвитку їх трудового потенціалу та 

кар’єрного росту; 5) відображає реальність і динамічність трудових 

відносин -  робочий час повинен відповідати реальним фізіологічним 

можливостям працівника й динамічно реагувати на еволюційний (науково- 

технічний) розвиток технологій виробництва (с. 73 дис.).

Також погоджуємось із автором з пропозицією визначення правового 

механізму імплементації європейських норм про робочий час у національне 

трудове законодавство. Зазначається, що останній складається із ряду 

взаємопов’язаних елементів, ефективність взаємодії яких є запорукою 

досягнення очікуваних результатів закріплення зарубіжних стандартів у 

законодавство України, які розглядаються як підвищення рівня 

гарантування прав людини та громадянина в процесі реалізації нею права на 

працю (с. 135 дис.).

У своїй роботи автор справедливо обґрунтовує, що наявні в сучасній 

правовій доктрині класифікації джерел права, що закріплюють стандарти у 

сфері робочого часу, не відображають повного спектру змістовних 

особливостей зазначеної групи джерел права Європейського Союзу, 

незважаючи на те, що за основу таких класифікацій взято ряд істотних 

ознак, таких як: первинний/вторинний характер джерела права, ступінь 

деталізації правового регулювання відносин із застосування робочого часу.



суб’єкти, на яких спрямована дія таких джерел тощо. Найбільше практичне 

значення в контексті процесу імплементації стандартів права ЄС в 

українську правову систему здатна принести класифікація джерел права у 

сфері робочого часу, сформована за ознакою ступеня узагальненості та 

інтенсивності зв’язку з досліджуваним правовим інститутом. На цій підставі 

запропонована авторська класифікація джерел права ЄС про робочий час, 

що спрямовані на: (1) регулювання комплексних проблем, які зачіпають 

питання робочого часу працівників, (2) безпосереднє регулювання питань 

робочого часу працівників на території ЄС, (3) спеціальне безпосереднє 

регулювання питань робочого часу працівників, зайнятих у визначених 

сферах економічної діяльності на території ЄС. (с. 137 дис.).

Крім того, дисертантом визначено поняття стандартний і 

нестандартний режим робочого часу та охарактеризовано їх спільні і 

відмінні ознаки та найпоширеніші види, якими є режим робочого дня та 

режим робочого тижня. До нестандартних режимів віднесено: режим 

робочого часу при змінній організації роботи (робота змінами); режим 

робочого часу при роботі з поділом робочого дня на частини; режим 

робочого часу при гнучкому графіку роботи; режим робочого часу при 

використанні вахтового методу організації роботи тощо (с. 182 дис.).

Заслуговує на увагу твердження автора про те, що на підставі 

дослідження загальних особливостей регулювання робочого часу країн 

Східної, Центральної та Західної Європи, Скандинавії узагальнено основні 

характерні риси, що їм притаманні. Позитивними моментами правового 

регулювання робочого часу країн Центральної і Східної Європи порівняно з 

Україною визначено: а) чітка обмеженість понаднормових робіт (досвід 

Польщі); б) можливість установлення за угодою сторін меншої тривалості 

щоденного робочого часу, але на умовах загальної зайнятості (досвід 

Угорщини). Негативними моментами названо такі, як: а) поступовий відхід 

від традиційного підходу щодо закріплення 8-годинного робочого дня та 

заміна його на гнучкі графіки роботи або інші режими робочого часу, 

зручних роботодавцю; б) можливість установлення за згодою сторін 12-
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годинного робочого дня, який фактично може бути нав’язаний 

роботодавцем (в Угорщині) (с. 201-202 дис.).

Наукову і практичну цінність дисертації підтверджують 

можливості застосування її результатів: у науково-дослідницькій діяльності 

-  для подальшого дослідження теоретичних і практичних проблем 

правового регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції України; у 

правотворчості -  під час прийняття Трудового кодексу України, а також у 

процесі підготовки нових та внесення змін і доповнень у діючі нормативно- 

правові акти у сфері регулювання робочого часу працівників; у 

правозастосовній діяльності -  для підвищення ефективності практичної 

діяльності органів державної виконавчої влади, судів та інших суб’єктів 

правозастосування при застосуванні положень трудового та соціального 

законодавства у сфері робочого часу; у навчальному процесі ~ під час 

підготовки лекцій для студентів, слухачів і курсантів у вищих навчальних 

закладах освіти, при проведенні практичних занять з навчальної дисципліни 

«Трудове право України», а також при написанні підручників, навчально- 

методичних і науково-практичних посібників та інших методичних 

матеріалів.

Наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації, що 

сформульовані у дисертації, достатньо повно викладені в авторефераті, у 

п’яти наукових статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях 

України, одній статті, опублікованій у іноземному виданні, а також у шести 

тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях.

Разом із тим рецензована робота має низку недоліків і упущень. У ній 

наявні недостатньо аргументовані та суперечливі твердження, а також 

висновки, що вимагають додаткових пояснень:

1. Так, у підрозділі 1.1. роботи, який присвячений поняттю та ознакам 

робочого часу, автор, приділивши досить велику увагу аналізу значної 

кількості доктринальних та законодавчих визначень робочого часу, 

визначивши характерні ознаки та складові робочого часу, формулюючи 

авторське визначення робочого часу як «визначений законодавчими.
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підзаконними, локальними нормативно-правовими актами та угодою сторін 

трудових відносин календарний період часу, упродовж якого працівник 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку зобов’язується 

перебувати на своєму робочому місці, виконуючи при цьому свої трудові 

функції, а інша сторона трудових відносин -  роботодавець, зобов’язаний 

забезпечити його необхідними умовами та засобами праці відповідно до 

чинного законодавства та домовленостей сторін» (с. 29), на жаль, не врахував 

ознаку оплатності робочого часу, а також наявність складових структури 

робочого часу (часу роботи, регламентованих перерв, чергування тощо). Саме 

тому дане визначення підлягає уточненню.

2. На с. 74 дис. Автор наводить приклади позитивного досвіду 

законодавства Скандинавських країн відносно України щодо регулювання 

робочого часу, де зазначає про доцільність розширення меж договірного 

регулювання тривалості робочого часу в бік його скорочення на підставі 

колективних договорів. Не заперечуючи прогресивність такої пропозиції, все 

ж таки автору доцільно було б розкрити сам механізм розширення меж такого 

договірного регулювання тривалості робочого часу, встановити яким чином 

воно повинно відбуватися, які основні умови здійснення такого розширення?

3. На наш погляд, у роботі такого характеру дисертантці доцільно 

було б проаналізувати та порівняти правове регулювання робочого часу 

окремих категорій працівників, зокрема неповнолітніх осіб, у країнах ЄС та 

Україні, визначивши основні ключові моменти правого регулювання 

окремих категорій працівників, узагальнивши особливості притаманні 

регулюванню робочого часу неповнолітніх у провідних країнах світу. Даний 

підхід до питань у відповідній сфері став би цілком логічним доповненням 

до даної роботи.

Дані зауваження, які в певній мірі носять характер побажань, не 

впливають на загальну позитивну оцінку якості виконаної дисертантом 

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

дисертації, характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 

здобувача в юридичну науку.
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Дані зауваження, які в певній мірі носять характер побажань, не 

впливають на загальну позитивну оцінку якості виконаної дисертантом 

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

дисертації, характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий 

вклад здобувана в юридичну науку.

Підсумовуючи, слід зробити висновок, що дисертаційна робота на 

тему: «Правове регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції 

України» виконана на високому науковому рівні та відповідає вимогам 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

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

Метіль Анастасія Сергіївна -- заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове 

право; право соціального забезпечення.
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