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Актуальність дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

перебування нашої держави у складному економічному становищі, яке 

обумовлене як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками, потребує досить 

виваженої державної політики спрямованої на розвиток різних сфер 

суспільного життя. Наша держава намагається реалізовувати різноманітні 

кроки та застосовувати різні засоби спрямовані на підвищення економічного 

добробуту населення. Одним із таких кроків держави є стимулювання 

суспільної думки, що фізичні особи можуть самостійно забезпечувати себе 

роботою, створювати умови праці і заробляти собі на життя, при цьому 

мати всі необхідні державні гарантії, якими наділенні інші працівники.

Одним із способів підвищення зайнятості населення є розвиток 

індивідуальної трудової діяльності, зокрема самозайнятості. Впровадження 

даного виду діяльності є досить раціональним з точки зору економіки, але 

при цьому залишаються проблеми, які можливо врегулювати лише з 

правової позиції. Тому для ефективного впровадження даного виду 

діяльності в суспільство потрібно підготувати теоретичні засади, які стануть 

підґрунтям для розвитку даної сфери суспільних відносин.



Все вищезазначене свідчить про актуальність та необхідність 

проведення подальших наукових досліджень проблем правового 

регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні.

Зміст дисертації відбиває логіку мети та предмета дослідження. Він 

передбачає аналіз як теоретичних проблем з теми дисертаційного 

дослідження на сучасному етапі, так і питань правозастосування. Загалом, 

дисертація характеризується ознакою єдності змісту. Позиції, які формулює 

та відстоює автор роботи, ґрунтуються на останніх досягненнях правової 

науки. Варто зауважити, що наукові положення дисертаційної роботи 

об’єктивно відображають реальний стан правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві.

Дисертацію слід оцінити як науково-дослідну роботу, що є 

закінченою. В ній досліджується наукова література, міститься ретельний 

аналіз законодавства в означеній сфері. В останній частині дисертації 

викладені пропозиції, що стосуються правотворчості та правозастосування, 

що дає можливість їх практичного застосування.

Здобувачка добре засвоїла теоретичне надбання, що стосується теми 

дослідження, вільно оперує категоріями та поняттями, які вироблені 

юридичною наукою, звертається до праць вчених із суміжних галузей права. 

Власні думки та пропозиції Ю.О. Остапенко викладає як подолані кроки у 

пізнанні відповідного об’єкту.

Автором чітко та послідовно сформульовані мета та задачі 

дослідження. їх постановка та обґрунтованість дозволяють розкрити 

основний зміст теми. Об’єкт і предмет дисертації визначені у відповідності 

з вимогами МОН України та дозволяють всебічно проаналізувати 

поставлену проблему.

Джерельну базу дослідження можна вважати цілком 

репрезентативною, оскільки опрацьовано здобутки вітчизняних вчених, 

науковців близького зарубіжжя, а також численні нормативно-правові акти, 

що визначають засади правового регулювання трудової діяльності
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з
самозайнятих осіб в Україні. Високій ступінь наукової обґрунтованості і 

достовірності результатів дослідження забезпечено використанням ряду 

загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, а також значного обсягу 

емпіричного матеріалу.

В цілому, робота виконана на належному науковому рівні та робить 

свій внесок в подальший розвиток правової науки.

Так, новим для науки трудового права є те, що автором виділено та 

охарактеризовано етапи генезису самостійного забезпечення особами своєї 

зайнятості(с. Ібдис.).

Дисертантом правильно аргументовано, що самозайняті особи -  це 

фізичні особи, які реалізують право на вільне обрання місця застосування 

праці та виду діяльності шляхом здійснення незалежної трудової діяльності 

з її реєстрацією у порядку, встановленому чинним законодавством України, 

в межах якої вони набувають відповідного правового статусу фізичної 

особи-підприємця та/або особи, яка здійснює незалежну професійну 

діяльність (стор. 32 дис.).

Заслуговують окремої уваги сформульовані дисертантом основні 

ознаки правового регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в 

Україні, до яких належить те, що: 1) трудова діяльність самозайнятих осіб 

базується на основних конституційних соціально-економічних правах і 

свободах; 2) регулюється широкою нормативною базою, в тому числі 

Конституцією України, Податковим кодексом України, Кодексом законів 

про працю України, Господарським кодексом України, законами України 

«Про зайнятість населення», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців» та іншими актами законодавства України; 

3) широка диференціація нормативного регулюванням обумовлюється в 

тому числі різноманітністю видів незалежної професійної діяльності як 

форми самозайнятості, яка включає в себе участь фізичної особи у науковій, 

літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, 

діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів,



арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, 

особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною 

діяльністю; 4) відсутність єдиного підходу та наявність колізій у 

регулюванні самостійної зайнятості, наприклад, щодо віднесення до такої 

трудової діяльності працю у особистому селянському господарстві, у 

фермерському господарстві тощо; 5) недостатність регулювання 

самозайнятості основними актами законодавства про працю, зайнятість 

населення, у сфері соціального забезпечення, водночас існування 

можливості фактичного поєднання в одній особі статусу і роботодавця, і 

працівника; 6) законодавчі визначення понять «самозайняті особи», «особи, 

що забезпечують себе роботою самостійно», «особи, що здійснюють 

незалежну професійну діяльність» не є тотожними, поняття «особи, що 

здійснюють незалежну професійну діяльність» потребує уточнення шляхом 

внесення відповідних змін до законодавства, (стор. 70 дис.).

Крім того, автором влучно та ґрунтовно запропоновано 

доктринальну дефініцію категорії гарантій трудової діяльності 

самозайнятих осіб в Україні, яку визначено як сукупність економічних, 

соціальних, правових та інших засобів, які законодавчо закріплені та 

спрямовані на забезпечення ефективного механізму реалізації прав 

самозайнятих осіб у сфері зайнятості та праці, захисту відповідних прав та 

законних інтересів від незаконного обмеження та посягання(стор. 120 дис.).

Водночас, загалом позитивно оцінюючи проведену здобувачем 

роботу, все ж слід відзначити, що деякі її положення потребують додаткової 

аргументації та уточнень.

1. Так, на с. 95-96 дис. здобувачкою виокремлено групи принципів 

трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні, які, зокрема, 

систематизовані, за критерієм рівня нормативного закріплення на: 

а) міжнародні, б) конституційні, в) законодавчі. На наш погляд, така 

класифікація є досить умовною, адже стосується схожих груп, зокрема
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підгрупи конституційних і законодавчих принципів. Якщо розглядати 

конституційні та законодавчі принципи, то автор відносно останніх 

пропонує розглядати ті принципи, які дістають своє закріплення на рівні 

законів України, але Конституція також являється законом України і по- 

суті, всі конституційні принципи слід відносити до підгрупи законодавчих 

принципів. Тому, дисертанту доцільно було б об’єднати ці дві групи в одну, 

що скасувало дублювання принципів трудової діяльності самозайнятих осіб 

в різних підгрупах.

2. На с. 137 дис. автором зазначається, що « .....  правова

регламентація фізичних осіб-підприємців не належить до предмета 

трудового права України і забезпечується нормами інших галузей права, а 

саме: цивільного, господарського, адміністративного, податкового тощо». 

Безумовно, дисертант, правильно наводить цю тезу. Разом з тим, у роботі 

такого характеру, дисертанту доцільно було окрему увагу присвятити 

співвідношенню моментів, коли самостійна зайнятість фізичної особи- 

підприємця переходить від предмет регулювання однієї галузі права до 

іншої та зазначити чіткі випадки, коли правова регламентація діяльності 

фізичних осіб-підприємців належить до предмета трудового права України.

3. Звертаючи увагу на підрозділ 3.2 «Зарубіжний досвід правового 

регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб», необхідно відмітити, 

що дисертантом у ньому було приділено, переважно увагу досвіду 

регулювання відповідної сфери окремих країн ЄС, натомість, на наш 

погляд, у рамках представленого дисертаційного дослідження окрему увагу 

доцільно було звернути також на загальні засади, що передбачені 

міжнародними договорами і угодами в даній сфері, а також окремо 

проаналізувати директиви ЄС, що регулюють діяльність самозайнятих осіб. 

Відповідний досвіт по врегулювання діяльності самозайнятих осіб, 

безумовно, став би в нагоді при розробці нормативного забезпечення в 

нашій державі, у відповідній сфері.



4. Вважаємо, що окрему увагу у роботі, слід було приділити 

дослідженню судової практики щодо розгляду судами спорів відносно 

трудової діяльності самозайнятих осіб та на цій основі узагальнити 

особливості порядку вирішення трудових спорів у цій сфері. Переконані, що 

такого роду дослідження, неодмінно стало б автору у нагоді при розробці 

конкретних пропозицій з удосконалення норм трудового права щодо 

трудової діяльності самозайнятих осіб, а також щодо удосконалення 

порядку розгляду спорів у цій сфері.

5. На с. 150 дис. дисертантом виділено основні причини, які 

зумовлюють проблеми в правовій регламентації діяльності самозайнятих 

осіб, і серед яких визначено -  відсутність єдиних засад здійснення 

державного контролю та нагляду за діяльністю самозайнятих осіб. Ми не 

можемо повністю погодитися з відповідною тезою з цього приводу, так як в 

Україні діє Закон України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», нормативне регулювання 

якого стосується і трудової діяльності самозайнтих осіб. Таким чином, 

доцільно було б проаналізувати як розповсюджуються загальні засади 

нагляду і контролю на діяльності самозайнятих осіб, що, відповідно, стало б 

позитивним доробком у визначенні напрямків підвищення ефективності 

державного контролю та нагляду.

Водночас, 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.

Автореферат за змістом відповідає дисертаційній роботі, 

достатньою мірою відображає сутність і основні положення дисертації. 

Порушень щодо викладення матеріалу в дисертації та авторефераті не 

виявлено.



На підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертація 

Остапенко Юлії Олександрівни «Правове регулювання трудової діяльності 

самозайнятих осіб в Україні», подана на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук, є самостійним завершеним науковим 

дослідженням, в якому отримані нові науково-обґрунтовані результати, що у 

сукупності мають істотне значення для розвитку науки трудового права, 

повністю відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право
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Актуальність теми дослідження. Загострення кризових явищ, які 

спостерігаються в нашій державі супроводжується закриттям підприємств, 

установ, організації, що призводить до скорочення робочих місць. В такому 

випадку, шаленими темпами зростає рівень безробіття, що має значний 

деструктивний вплив на фінансове становище громадян, і як наслідок 

економіку країни. Тому, пріоритетним завданням держави, що має на меті 

подолання цих негативних тенденцій є підтримка осіб, які забезпечують себе 

роботою самостійно. При цьому, необхідно відмітити, що особи, які 

самостійно забезпечують себе роботою, є специфічною категорією 

працездатного населення. Саме тому, такого роду діяльність потребує 

спеціального нормативно-правового регулювання. Однак, як показує 

практика, доволі часто виникає плутанина та неоднозначність у трактуванні 

норм законодавства в частині визначення осіб, яких варто відносити до 

категорії самозайнятих осіб. Також слід звернути увагу й на невизначеність 

статусу та комплексу трудових прав, які гарантовані таким особам, що в свою 

чергу, призводить до неефективного механізму правового регулювання 

самозайнятості в Україні.

У силу цього дослідження правового регулювання трудової діяльності 

самозайнятих осіб в Україні потребує нового концептуального підходу, що 

вказує на необхідність і доцільність його проведення, а також зумовлює 

актуальність, наукову та практичну цінність представленої Остапенко Юлією 

Олександрівною дисертаційної роботи на тему: «Правове регулювання 

трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні».



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота, запропонована 

Ю.О. Остапенко, характеризується системним підходом до предмету 

дослідження. Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що 

логічно поєднані в сім підрозділів, висновків і 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 юридичного та методологічного 

спрямувань з проблематики правового регулювання трудової діяльності 

самозайнятих осіб в Україні.

Обґрунтованість наукових положень дисертаційної роботи та 

достовірність одержаних результатів підтверджена теоретичною та 

методологічною основою проведених досліджень, критичним аналізом та 

узагальненням великої кількості матеріалів правозастосовчої практики, праць 

вітчизняних та зарубіжних вчених, праці яких відносяться до різних 

історичних періодів.

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.

В цілому, комплексний підхід до використання методів дослідження дав 

змогу всебічно розглянути теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні.

Зміст дисертації повною мірою відповідає вимогам спеціальності 

12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення, за якою вона 

подається до захисту, а зміст автореферату є ідентичним до основних 

положень дисертації.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликає сумнівів.
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з
Положення дисертації реально ґрунтуються на об’єктивних теоретичних 

дослідженнях, висновки є достовірно обґрунтованими та базуються на 

теоретичних судженнях автора.

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дане 

дисертаційне дослідження є першим у вітчизняній науці трудового права 

самостійним комплексним теоретичним дослідженням проблем правового 

регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні за сучасних 

умов господарювання, у якому визначені й теоретично обґрунтовані 

інноваційні шляхи реформування у цій сфері.

Обсяг опрацьованих нормативно-правових та наукових джерел, 

вивчених та узагальнених практичних матеріалів також дозволяє говорити 

про наукову обґрунтованість, достовірність та наукову новизну результатів 

дисертаційного дослідження.

Дисертаційне дослідження характеризується новизною наукових 

підходів до теоретичних та практичних проблем правового регулювання 

трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні.

У першу чергу, варто відмітити позицію автора стосовно того, що 

самозайнятість як первісна форма трудової діяльності бере свій початок від 

перших проявів індивідуальної праці людини. Передумови зародження 

самозайнятості виникли ще з появою людини і цивілізації та у своїй основі 

мали прагнення щодо забезпечення себе та членів свого племені чи общини 

усіма необхідними засобами для існування. Саме праця була джерелом 

задоволення усіх потреб, що виникали у тогочасної людини (с. 16 дис.).

Дисертант ґрунтовно дослідила характерні особливості трудової 

діяльності самозайнятих осіб, серед яких визначені наступні: 1) обумовлена 

правом на вільно обрану зайнятість та прагненням людини реалізувати своє 

право на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї, а також правом 

заробляти собі на життя працею, яку вона вільно вибирає; 2) безпосередньо 

обумовлена як наймана праця особистим характером діяльності та 

професійними і освітніми якостями особи; 3) включає дві форми діяльності: 

підприємницьку та професійну; 4) підлягає обліку у контролюючих



(фіскальних) органах; 5) обумовлює самостійність обрання умов ведення 

трудової діяльності, що включає забезпечення для себе належних та 

безпечних умов праці, режиму роботи тощо; 6) передбачає самостійне 

матеріально-технічне забезпечення діяльності; 7) має ризикований характер; 

8) у випадках, визначених законом, пов’язана з отриманням окремих 

дозвільних документів (свідоцтв, ліцензій, сертифікатів, дипломів тощо) на 

здійснення трудової діяльності, наприклад, свідоцтва про право здійснення 

адвокатської, нотаріальної діяльності тощо; 9) законодавство містить 

обмеження щодо суміщення трудової діяльності окремих видів незалежної 

професійної діяльності (с. 42 дис.).

Належним чином обґрунтованою є позиція автора, що принципи 

трудової діяльності самозайнятих осіб займають ключове місце, оскільки 

вони забезпечують узагальнююче відображення сутності та змісту таких 

суспільних правовідносин, вказують на тенденції їх розвитку в майбутньому, 

виражають найважливіші закономірності даного виду зайнятості населення, 

спрямовують поведінку окремих суб’єктів таких правовідносин, визначають 

форму і зміст трудової діяльності самозайнятих осіб, спрямовують і 

обумовлюють правову регламентацію, створюють базис для охорони, 

гарантування і реалізації правових норм (с. 72 дис.).

У роботі автор вдало сформулював конституційні принципи трудової 

діяльності самозайнятих осіб в Україні, до яких віднесено наступні: 

1) свободу вільного розвитку особистості; 2) гарантування забезпечення 

достатнього життєвого рівня; 3) свободу вибору роду трудової діяльності 

(літературної, художньої, творчої, наукової, технічної та іншої); 

4) регулювання виключно законами України зайнятості. Виділено наступні 

законодавчі принципи трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні: 

1) забезпечення пріоритетності самозайнятої діяльності; 2) відповідальності 

держави за формування та реалізацію державної політики в галузі зайнятості; 

3) рівності осіб у сфері здійснення самозайнятої діяльності; 4) соціального 

забезпечення самозайнятих осіб (с. 84 дис.).
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Заслуговує уваги запропонована автором класифікація гарантій 

трудової діяльності самозайнятих осіб за різними критеріями, зокрема за 

рівнем нормативного закріплення гарантій трудової діяльності самозайнятих 

осіб вони поділяються на ті, що: а) закріплені на міжнародному рівні (у 

Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про економічні, 

соціальні і культурні права, актах Міжнародної організації праці тощо); б) 

закріплені у Конституції України; в) закріплені у законах та інших 

підзаконних актах. За сферою дії відповідні гарантії поділяються на: а) 

загальні -  стосуються всіх прав самозайнятих осіб у сфері їх трудової 

діяльності (на достатній життєвий рівень, на працю, на вільний розвиток 

особистості, право власності на засоби виробництва, на винагороду 

(прибуток, гонорар), на захист своїх прав тощо); б) спеціальні -  стосуються 

здійснення окремих прав самозайнятих осіб у сфері їх трудової діяльності 

(гарантії реалізації права на соціальний захист: гарантії на випадок 

непрацездатності, пенсійного забезпечення тощо). За суб’єктом, до якого 

застосовуються гарантії прав самозайнятих осіб, виділено гарантії, які 

застосовуються до фізичних осіб-підприємців, та гарантії, які застосовуються 

до осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність (с. 122 дис.).

Наукова і практична цінність дисертації. Наукову і практичну 

цінність дисертації підтверджують можливості застосування її результатів: 

у науково-дослідній сфері -  для подальших загальних і спеціальних наукових 

досліджень, теоретичних та практичних проблем правового регулювання 

трудової діяльності самозайнятих осіб;у правотворчості -  для розробки нових 

та внесення змін і доповнень у діючі нормативно-правові акти, зокрема при 

доопрацюванні проекту Трудового кодексу України та внесенні змін до КЗпП 

України;у правозастосовній діяльності -  з метою вдосконалення практики 

використання положень трудового законодавства та регулювання відносин у 

сфері трудової діяльності самозайнятих осіб;у навчальному процесі -  під час 

вивчення таких наукових дисциплін як «Трудове право», «Право соціального 

забезпечення» у вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних 

та семінарських занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та
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курсантів, при розробці методичних рекомендацій, в процесі підготовки 

робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної літератури.

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 та у семи наукових працях, серед них: чотири статті 

у наукових фахових виданнях України, одна -  у виданні іноземної держави, а 

також тези двох доповідей на міжнародних науково-практичних 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. Доволі спірним є запропонована автором періодизація розвитку 

самозайнятості (с. 16 дис.). Зокрема, перший етап: від появи людини -  до 

початку формування цивілізації (8 тис. р. до н.е.). Другий етап: від появи 

цивілізації -  до Англійської буржуазної революції (XVII ст.). Третій етап: від 

Англійської буржуазної революції -  до сьогоднішнього часу.

Автором не розкривається, як виявлялася така форма організації праці 

як самозайнятість, з появою першої людини. Також, є досить не зрозумілим, 

що мається на увазі під початком другого етапу, а саме появи цивілізації і 

коли цей етап настав і в чому його особливість з точки зору організації праці 

самозайнятих осіб.

Щодо третього етапу, який починається з Англійської буржуазної 

революції, то також не зрозуміло в чому постала особливість організації праці 

самозайнятих осіб саме після зазначеної революції і чи взагалі вона мала 

місце, адже автор не приводить жодних прикладів.

2. Також доволі неоднозначними є твердження дисертанта про те, що 

«негативною тенденцією стало постійне зменшення питомої ваги найманих 

працівників та збільшення частки працюючих у секторі самостійної 

зайнятості», а також теза, що «в Україні велика частка самозайнятих осіб на 

ринку праці свідчить, в першу чергу, про те, що економіка має відсталу 

структуру виробництва» (с. 22- 23 дис.). Вважаємо, що якщо працездатна
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людина в змозі самостійно забезпечити себе роботою, організовувати свій 

робочий час, заробляти таким чином кошти на життя, то це є не лише її 

особистим досягненням, а і досягненням держави, яка отримує дохід у вигляді 

податків і зборів за результатами діяльності такої особи, яка стоїть офіційно на 

обліку державної фіскальної служби України, а отже, не працює в тіньовому 

секторі економіки. Тому, важко погодитися з дисертантом в тому, що 

збільшення кількості самозайнятих осіб в Україні є негативно тенденцією.

3. Важко погодитись зі здобувачкою у тому, що на самозайнятих осіб 

покладаються і відповідні обов’язки щодо сплати внесків до Фонду 

соціального страхування та Пенсійного фонду (с. 51 дис.). Адже однією з 

особливостей організації праці самозайнятих осіб є саме їхнє право, а не 

обов’язок щодо сплати відрахувань у Фонди соціального страхування як от у 

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, у Фонд 

соціального страхування тощо. І відповідно до сплачених внесків отримувати 

чи не отримувати грошові виплати у зв’язку з настанням певних юридичних 

фактів, наприклад хворобою самозайнятої особи.

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

впливають на загальну позитивну оцінку якості виконаної дисертанткою 

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

дисертації, характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 

автора в юридичну науку.

Дисертаційне дослідження «Правове регулювання трудової діяльності 

самозайнятих осіб в Україні» є самостійною завершеною науково-дослідною 

працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що вирішують 

важливу для науки трудового права задачу,яка полягає в тому, щоб на підставі 

вивчення загальновизнаних міжнародних стандартів, чинного національного й 

зарубіжного законодавства розкрити особливості правового регулювання 

трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні. За результатами дослідження 

сформульовано цілу низку висновків, які характеризуються науковою та 

практичною цінністю.
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Загалом, дисертація 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 -  Остапенко Юлія Олександрівна -  за 

рецензовану працю цілком заслуговує наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право 

соціального забезпечення.
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