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Актуальність представленої дисертаційної роботи обумовлюється 

тим, що процеси становлення ринкової економіки в Україні зумовлюють 

значні перетворення у системі соціально-трудових відносин. Основним 

чинником цього є інтеграційні процеси, які проходять на даний момент. 

Однією із умов інтеграції законодавства нашої держави до законодавства ЄС є 

приведення національних норм у відповідність міжнародними стандартам. 

Водночас, загалом законодавство нашої країни, на жаль, має ряд недоліків 

регулювання суспільних відносин, в тому числі і у сфері трудового 

законодавства. Термінової модернізації заслуговує й інститут відповідальності 

у трудовому праві, який відіграє важливу роль у трудових правовідносинах, 

та, у першу чергу, спрямований на збільшення ефективності праці та 

стимулювання до виконання працівником своїх обов’язків.

Тим самим, одним із основних питань, якому слід приділити увагу 

сьогодні, є юридична відповідальність, що виступає дуже важливою гарантією 

підтримки режиму законності у соціально-трудовій сфері. У зв’язку з цим, 

необхідність і доцільність здійсненого П.С. Луцюком дослідження на тему: 

«Концептуальні засади юридичної відповідальності в сучасних умовах 

розвитку трудового законодавства» не викликає сумнівів, а також зумовлює 

його актуальність, наукову та практичну цінність.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що подана на захист 

дисертаційна робота за своїм характером та змістом є однією з перших у 

сучасній доктрині трудового права України комплексних праць, у якій 

досліджується юридична відповідальність з урахуванням новел у діючому 

трудовому законодавстві в контексті зміни концепції відповідальності

право; право соціального забезпечення

працівників і роботодавців.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного унівеисиїе»  

імені Тараса Шевченка



Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації забезпечується застосуванням 

раціональної сукупності сучасних методів і прийомів наукового пізнання. 

Комплексне використання основних методів наукового пізнання дозволило 

всебічно розглянути теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання засади юридичної відповідальності в сучасних умовах розвитку 

трудового законодавства та сформулювати пропозиції щодо удосконалення 

правових норм із урахуванням потреб практики застосування чинного 

законодавства. Заслуговує на окреме схвалення те, що автор використовує у 

роботі як загальні методи наукового пізнання (узагальнення, порівняння, 

аналіз, синтез, індукція, дедукція, логічний, абстрагування та ін.), так і 

спеціально-правові методи дослідження (історико-правовий, порівняльно- 

правовий, документально-правовий тощо).

Автор виявив належний рівень знань юридичної літератури, 

нормативно-правового матеріалу, знайшов 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.

Об’єкт (суспільні відносини з приводу притягнення суб’єкта трудових 

правовідносин до юридичної відповідальності за порушення норм діючого 

законодавства про працю) і предмет (концептуальні засади юридичної 

відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового законодавства) 

дисертаційного дослідження визначені у відповідності до вимог МОН 

України.

Зі змісту дисертаційного дослідження простежується, що П.С. Луцюк 

досяг 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 базі особистих досліджень і критичного
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з
осмислення дисертантом нормативних джерел, наукових праць та 

правозастосовної діяльності.

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи обумовлена метою, 

об’єктом і предметом дослідження. Дисертаційна робота П.С. Луцюка 

викладена українською мовою і дисертація складається зі переліку умовних 

скорочень, вступу, чотирьох розділів, що поділяються на сімнадцять 

підрозділів, а також з висновків і списку використаних джерел. Загальний 

обсяг дисертаційного дослідження -  468 сторінок, з них основного тексту-  

418 сторінок. Список використаних джерел включає 467 найменувань і, 

відповідно, займає 50 сторінок.

Серед положень та висновків, що заслуговують на особливу увагу 

варто відзначити наступні:

Слушним є висновок дисертанта про те, під «принципами юридичної 

відповідальності в трудовому праві» слід розуміти відправні ідеї та основні 

положення, що визначають єдність відповідного правового інституту, єдність 

та сутність правового регулювання й загальну направленість розвитку 

положень трудового права у питанні притягнення порушника норм чинного 

законодавства про працю (та/або положень трудового договору) до 

матеріальної та дисциплінарної відповідальності. Відтак, принципи юридичної 

відповідальності у трудовому праві пропонується розуміти в якості комплексу 

взаємопов’язаних принципів, а саме: 1) загальноправових та міжгалузевих 

принципів, що застосовні у процедурі притягнення суб’єкта трудового права 

до юридичної відповідальності (законність, справедливість, гуманізм та 

рівність всіх перед законом); 2) галузевих принципів трудового права, що 

застосовні у процедурі притягнення суб’єкта трудового права до юридичної 

відповідальності (забезпечення права на самозахист трудових прав у рамках, 

окреслених законодавством; забезпечення права суб’єктів трудових 

правовідносин на об’єднання для захисту своїх трудових прав та законних 

інтересів; забезпечення права суб’єктів трудових правовідносин на захист їх 

трудових прав та законних інтересів державою в особі спеціальних органів



влади і т.д.); 3) спеціальних принципів юридичної відповідальності, що 

застосовні у процедурі притягнення суб’єкта трудового права до юридичної 

відповідальності (невідворотність настання відповідальності, доцільність, 

індивідуалізація юридичної відповідальності, принцип відповідальності за 

вину, неприпустимість перевищення меж відповідальності та притягнення 

однієї і тієї ж особи за одне і те ж саме правопорушення до відповідальності 

повторно) (с. 104-105 дис.).

Автором справедливо наголошено, що у доктрині трудового права 

дисциплінарну відповідальність, зважаючи на коло суб’єктів, яких можна 

притягнути до такої відповідальності, та положення законодавства, які 

зумовлюють нормативну підставу настання дисциплінарної відповідальності, 

поділяють на загальну та спеціальну дисциплінарну відповідальність, що 

відрізняється за такими основними ознаками: 1) комплексом нормативних 

підстав притягнення порушника дисципліни праці до дисциплінарної 

відповідальності (спеціальна дисциплінарна відповідальність врегульована 

спеціальними законами, а також положеннями і статутами про дисципліну 

праці, затвердженими на законодавчому рівні, тоді як загальна дисциплінарна 

відповідальність врегульована нормами КЗпП України та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, дія яких поширюється на всіх 

працівників, на яких не поширена дія спеціального дисциплінарного 

законодавства); 2) суб’єктним складом (суб’єктами загальної дисциплінарної 

відповідальності є всі наймані працівники, на яких поширюються норми про 

дисциплінарну відповідальність, й не поширюють своєї дії норми спеціальних 

законодавчих актів про дисциплінарну відповідальність, а суб’єктами 

спеціальної дисциплінарної відповідальності є всі наймані працівники, на яких 

поширюють свою дію положення спеціальних законодавчих актів про 

дисциплінарну відповідальність, а також положення КЗпП України у тій мірі, 

в якій норми спеціального законодавства не врегульовують питання 

притягнення такої категорії працівників до дисциплінарної відповідальності); 

3) рівнем нормативної вимоги до трудової дисципліни, що напряму залежить
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від того, загальний чи спеціальний суб’єкт є стороною трудових 

правовідносин; 4) комплексом фактичних підстав притягнення порушника до 

дисциплінарної відповідальності (дисципліна праці у рамках трудового 

законодавства може бути порушена найманим працівником шляхом вчинення 

загального чи спеціального дисциплінарного проступку); 5) спеціальною 

(процедурно-процесуальна) тривалістю існування підстав притягнення до 

дисциплінарної відповідальності та особливими стандартами у цій сфері 

(спеціальна дисциплінарна відповідальність обумовлює комплекс 

процесуальних дій, які розпочинаються із викриття факту ймовірного 

порушення працівником трудової дисципліни та подальшою її перевіркою і 

відкриттям дисциплінарного провадження, вона має спеціальні строки 

застосування); 6) переліком видів дисциплінарних стягнень; 7) станом 

«покараності» порушника дисципліни праці (імовірність при спеціальній 

дисциплінарній відповідальності існування специфічних правових наслідків, 

що є більш суворішими за загальні, тобто ті, що передбачені КЗпП України); 

8) порядком оскарження акту про накладання дисциплінарного стягнення; 9) 

підставами дострокового припинення дії (зняття) дисциплінарного стягнення 

(за загальним правилом, роботодавець має право своїм наказом зняти з 

найманого працівника, який перебуває у статусі «покараності», дисциплінарне 

стягнення у будь-який час до закінчення дії стягнення за певних умов; 

спеціальні правила дострокового вичерпання дії дисциплінарного стягнення 

регламентовані спеціальними законодавчими актами про дисциплінарну 

відповідальність, які різняться у залежності від правових, морально-етичних 

та професійних вимог, які ставляться перед відповідними категоріями 

працівників) (с. 197-198 дис.).

На підставі відповідних досліджень наукових підходів дисертантом 

наголошується на тому, що матеріальна і майнова відповідальність є різними 

за своїм характером та змістом видами відповідальності. Основними 

атрибутивними ознаками матеріальної відповідальності визначені те, що вона 

виникає лише у рамках трудових правовідносин і щодо суб’єктів таких
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відносин, має специфічну мету та завдання (цілі), умови та підстави настання, 

власний спеціальний порядок застосування. На підставі чого зазначається, що 

під поняттям матеріальна відповідальність суб’єктів трудових правовідносин 

слід розуміти окремий вид юридичної відповідальність у трудовому праві, що 

виражається в якості обов’язку сторони трудових правовідносин відшкодувати 

шкоду, яка була заподіяна нею іншій стороні таких відносин у результаті 

винуватого та протиправного невиконання чи неналежного виконання своїх 

обов’язків, що врегульовані нормами трудового права (с. 214 дис.).

На с. 306 дис. роботи автор справедливо зауважує, що, узагальнюючи 

закріплені у діючому законодавстві правила визначення розміру шкоди та 

порядок притягнення суб’єкта трудових відносин до матеріальної 

відповідальності, доцільно виокремити наступні елементи, які впливають на 

розмір відшкодування шкоди: 1) розмір прямої дійсної шкоди; 2) об’єктивна 

характеристика правового статусу заподіювача шкоди; 3) характеристика 

неправомірних дій, якими заподіяно пряму дійсну шкоду; 4) вина працівника, 

який завдав шкоду; 5) характеристика майна роботодавця, яке було 

пошкоджено, втрачено чи знищено у результаті винуватого порушення 

трудового законодавства (чи неналежного виконання трудових обов’язків); 6) 

конкретна обстановка, в якій заподіяно матеріальну шкоду; 7) характеристика 

відповідності умов схоронності матеріальних цінностей та нормальної роботи 

з ними; 8) характеристика майнового стану працівника (с. 278 дис.).

Дисертантом ґрунтовно досліджено питання, яке пов’язане з трудовою 

відповідальністю в країнах Європи, зокрема у Франції, де вказується, що 

Трудовий кодекс Франції чітко й суворо забороняє будь-які форми покарання 

або штрафи за порушення трудового законодавства, що носять фінансовий 

характер, хоча, законодавець дозволяє в якості санкції утримувати з заробітної 

плати працівника суми, у зв’язку з неправомірною відсутністю або 

необгрунтованим запізненням працівника на роботу. Каталог дисциплінарних 

санкцій у трудовому законодавстві Франції є у достатній мірі широким та 

передбачає застосування до порушника: попередження; догани; відсторонення
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порушника від роботи без збереження заробітної плати; дисциплінарного 

переведення на інше місце роботи. Звертається увага на те, що французькі 

суди зазвичай під дисциплінарною санкцією розуміють будь-яку негативну 

зміну роботодавцем умов трудового договору, що є наслідком порушення 

працівником умов такого договору. Французьке трудове законодавство 

детально визначає процедуру дисциплінарного провадження у трудових 

правовідносинах та надає працівнику низку гарантій захисту ним власних 

законних інтересів у цій процедурі (с. 311 дис.).

Заслуговує на увагу авторська думка про те, що в рамках сучасного 

трудового права юридичну відповідальність у трудовому праві доцільно 

розглядати в межах двохаспектного підходу до розуміння її правової сутності. 

Теорія двохаспектного підходу розглядає цю відповідальність у вузькому 

внутрішньогалузевому та широкому узагальненому теоретичному сенсі. При 

цьому вузький підхід дозволяє розуміти розглядувану відповідальність в 

якості галузевої відповідальності, котра охоплює дисциплінарну та 

матеріальну відповідальність суб’єктів трудових правовідносин -  окремі види 

юридичної відповідальності, що гармонічно співіснують в межах трудового 

права у діалектичному взаємозв’язку, що найбільш точно відображає правову 

природу розглядуваної відповідальності. Широкий узагальнено теоретичний 

підхід до розуміння юридичної відповідальності в трудовому праві враховує 

широкий об’єм правового регулювання відносин з приводу юридичної 

відповідальності у трудовому праві, з урахуванням особливостей таких 

правовідносин, що відображаються на специфіці вказаного правового 

регулювання. Зазначений підхід охоплює сукупність усіх видів юридичної 

відповідальності у частині, що відповідають наступним критеріям: суб’єктом 

цієї відповідальності є суб’єкт трудового права; порушення, за яке настає ця 

відповідальність, вчиняється у сфері, котра врегульована нормами трудового 

права (с. 409-410 дис.).

У роботі містяться й інші слушні положення, висновки та пропозиції. 

Проте, рецензована робота, як і інші роботи подібного роду, містить низку
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дискусійних положень, хоча їх не можна розцінювати як помилки, оскільки 

це власне бачення дисертанта тих чи інших проблем, яке інколи видається 

суперечливим.

1. У дисертаційній роботі автор приділяє увагу питанням історичного 

розвитку деяких видів юридичної відповідальності у трудовому праві, а саме 

матеріальній відповідальності. З нашої точки зору, доцільно було б зробити 

історичний аналіз загалом юридичної відповідальності у трудовому праві, 

розглянути етапи зародження та становлення юридичної відповідальності, 

виділити ключові моменти в ґенезі юридичної відповідальності у трудовому 

праві, визначити, що стало основними критеріями і мало вплив на їх розвиток.

2. На с. 20 дис. автор наводить такі види юридичної відповідальності як 

позитивна і ретроспективна юридична відповідальність, але детально не 

приділяє даному питанню уваги. У даному контексті хотілося б уточнити 

позицію автора стосовно того, чи дотримується він зазначеної концепції 

поділу юридичної відповідальності? Якщо так, які випадки автор відносить до 

позитивної, які до ретроспективної юридичної відповідальності? Також 

хотілося уточнити бачення дисертанта з приводу ключових ознак даних видів 

відповідальності.

3. На с. 27 дис. дисертантом зазначається, що на відміну від загальної 

юридичної відповідальності, для юридичної відповідальності у трудовому 

праві внаслідок вчиненого правопорушення реакція держави є 

необов’язковою, а визначається головним чином мінімальною мірою, яка 

характерна для юридичній відповідальності загалом. На жаль, нам видається 

не досить зрозумілою позиція автора з приводу сутності такої мінімальної 

міри. Саме тому доцільно було б розкрити дане твердження більш ширше, 

щоб мати уявлення з приводу того, в чому проявляється така мінімальна міра.

4. У тексті дисертації автор неодноразово однією із системних 

складових підстав юридичної відповідальності у трудовому праві називає 

нормативну підставу, водночас майже не розкриваючи особливості її 

закріплення. Саме тому у роботі такого рівня дисертанту доцільно було
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розглянути вплив централізованого правового регулювання та локального 

правового регулювання на формування даної підстави юридичної 

відповідальності, а також окремо приділити увагу розмежуванню нормативних 

підстав та нормативних умов даної відповідальності.

5. Підрозділі 3.2 дисертації, який має назву «Працівник як суб’єкт 

матеріальної відповідальності» охоплює питання правового статусу 

працівника та його особливостей, а також розкриття проблем у 

правовідносинах, пов’язаних з матеріальною відповідальністю працівників у 

сучасному трудовому праві. На нашу думку, серед актуальних питань у цій 

сфері дисертанту доцільно було б проаналізувати питання, яке стосується 

відповідальності за не одержаний підприємством, установою, організацією 

прибуток, який може бути покладатися на працівників, що є посадовими 

особами. Враховуючи обмеженість наукових досліджень цього питання, а 

також прагнення дисертанта визначити нові підходи до юридичної 

відповідальності у трудовому праві, які не можуть оминути відмежування 

матеріальної відповідальності від цивільно-правової, автору доцільно було 

більш детально проаналізувати дане питання: встановити, які працівники 

підприємства можуть визнаватися посадовими особами, визначити в яких 

випадках і за яких умов вони будуть відшкодовувати не одержаний прибуток. 

Даний аналіз став би позитивним моментом для загальної оцінки 

дисертаційної роботи.

Водночас, висловлені зауваження носять переважно дискусійний 

характер та не здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного 

дисертаційного дослідження.

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, одноосібній монографії, 24 наукових статтях, 

опублікованих у фахових виданнях України та виданнях іноземних держав,
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тезах 7 доповідей і наукових повідомлень на вказаних наукових конференціях, 

а також одній іншій публікації.

Дисертація Луцюка Павла Сергійовича на тему: «Концептуальні засади 

юридичної відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового 

законодавства» містить результати проведених особисто здобувачем 

досліджень. Отримані автором дисертації нові науково обґрунтовані 

результати в сукупності розв’язують конкретну наукову проблему.

Вищевикладене дає підстави для висновку, що дисертаційне 

дослідження «Концептуальні засади юридичної відповідальності в сучасних 

умовах розвитку трудового законодавства» 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 -  Луцюк Павло 

Сергійович -  цілком заслуговує за рецензовану працю наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право 

соціального забезпечення.

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ:

завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права,

Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди

доктор юридичних наук, професор ' /  О.В. Москаленко



ВІДГУК
офіційного опонента -  доктора юридичних наук, доцента 

Гетьманцевої Ніни Дмитрівни на дисертаційну роботу Луцюка Павла 
Сергійовича на тему: «Концептуальні засади юридичної 

відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового законодавства», 
подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення

Актуальність теми дослідження. Правовий інститут відповідальності у 

сфері праці займає одне із основних місць в регулюванні трудових відносин, 

причому питання відповідальності сторін трудового договору залишаються 

дискусійними через різні підходи законодавця у викладенні здавалось уже 

сталих, традиційних для трудового права видів відповідальності.

Здійснення господарської влади , в тому числі підтримка правопорядку в 

процесі праці, перестає бути справою державною і така діяльність стає 

проблемою кожного господарюючого суб’єкта. На сьогодні в нових умовах 

господарювання трудовий правопорядок можна трактувати як 

приватноправовий феномен.

Окрім того, зміни, яким піддалось трудове законодавство в результаті 

проведення різного роду політичних, економічних, соціальних реформ, у 

зв’язку з рецепцією Трудовим кодексом антикорупційних норм, призвело до 

того, що подібні законодавчі новели не завжди вписуються в поняття 

дисципліни праці взагалі і правову модель дисциплінарного проступку 

зокрема. Тому в сучасних умовах господарювання необхідно вийти за межі 

традиційного розуміння відповідальності в трудовому праві, яка склалася в 

юридичній літературі, через призму впровадження новітніх наукових 

розробок у цій сфері.

З огляду на дану обставину актуальність дисертаційного дослідження 

Луцюка Павла Сергійовича на тему: «Концептуальні засади юридичної 

відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового законодавства» не 

викликає сумнівів і є своєчасною науковою працею.

йіадііі ьілоьодства та архіву 
. національного університету 

Тараса Шевченка



Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Зміст дисертації відображає 

логіку мети та предмета дослідження, який передбачає аналіз як теоретичних 

проблем з теми дисертаційного дослідження, 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 юридичної 

відповідальності сучасного трудового законодавства.

Дисертацію необхідно оцінити як науково-дослідну роботу, що є 

завершеною працею. В ній досліджується наукова література, міститься 

ретельний аналіз законодавства в означеній сфері. В дисертації викладені 

пропозиції, що стосуються правотворчості та правозастосування, що дає 

можливість їх практичного застосування.

Здобувач добре засвоїв теоретичне надбання, що стосується теми 

дослідження, вільно оперує науковими категоріями та поняттями, які 

вироблені юридичною наукою, звертається до праць вчених із суміжних 

галузей права.

У змісті роботи продемонстровано високу наукову культуру автора, яка 

проявляється у коректності наукових дискусій, дотриманні етичних правил 

цитування, а також у логічності і послідовності. Обґрунтованість і 

достовірність положень та висновків, які сформульовані П.С. Луцюк особисто 

підтверджується обсягом опрацьованих ним праць науковців, нормативно- 

правового матеріалу з обраної проблематики.

Матеріал дисертації викладено логічно, послідовно, відповідно до 

визначеного дисертантом змісту, що свідчить про глибоке та змістове 

засвоєння теми обраного дослідження.

В дисертації сформульовано цілий ряд нових та належно обґрунтованих 

наукових положень, що є внеском здобувача в науку трудового права.
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Автором чітко та послідовно сформульовані мета та задачі дослідження 

їх постановка та обґрунтованість дозволяють розкрити основний зміст темі 

дослідження. Об’єкт і предмет дисертації визначені у відповідності : 

вимогами МОН України та дозволяють всебічно проаналізувати поставлен) 

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 інституту відповідальності у трудовому праві.

Високій ступінь наукової обґрунтованості і достовірності результатів 

дослідження забезпечено використанням ряду загальнонаукових та 

спеціальних методів пізнання та значного обсягу емпіричного матеріалу.

В цілому, робота виконана на належному науковому рівні та відтворює 

свій внесок у подальший розвиток науки трудового права.

Серед положень та висновків, що заслуговують на особливу увагу, 

варто відзначити наступні: Важливим для науки трудового права є 

обґрунтоване дисертантом положення про те, що притягнення суб’єкта 

трудових правовідносин до юридичної відповідальності повинно ґрунтуватись 

не лише на підставах юридичної відповідальності, але й на умовах цієї 

відповідальності, тобто на обставинах, що безпосередньо не відносяться до 

підстав, але є необхідними для настання такої відповідальності, головним 

чином це: 1) наявність у суб’єкта правопорушення трудової правосуб’єктності, 

тобто здатності бути суб’єктом трудових правовідносин у відповідності до 

діючого трудового законодавства; 2) наявність достатнього причинного 

зв’язку, тобто, об’єктивної закономірності, котра свідчить про те, що дії 

суб’єкта трудових правовідносин були достатньою причиною, що зумовили 

певні негативні наслідки; 3) відсутність обставин, що виключають юридичну 

відповідальність; 4) наявність незакінченого (чи відновленого) строку для 

притягнення порушника до юридичної відповідальності; 5) наявність у особи,



законні інтереси якої було порушено, волі для притягнення до юридичної 

відповідальності особи, котра порушила її законні інтереси (стор. 50-52 дис.).

Важливими та науково обґрунтованими є висновки автора, що зважаючи 

на ознаки вказаної відповідальності, а також, приймаючи до уваги існуючі в 

доктрині трудового права підходи до визначення дисциплінарної 

відповідальності працівників, під поняттям «дисциплінарна відповідальність» 

необхідно розуміти вид юридичної відповідальності, що застосовується у 

рамках трудового права на підставі норм чинного законодавства до 

працівника, котрий умисно чи з необережності вчинив дисциплінарний 

проступок, та характеризується обумовленим спеціальним правовим статусом 

у порушника (його обов’язком зазнати негативних наслідків морального, 

організаційного та матеріального характеру) та суб’єкта дисциплінарної влади 

(правом накласти на порушника трудової дисципліни дисциплінарне 

стягнення на підставі та у порядку передбаченому чинним законодавством) 

(стор. 122 дис.).

Методологічно вірно та правильно П.С. Луцюк доводить, що на підставі 

дослідження практики застосування дисциплінарної відповідальності як до 

працівників, які підлягають загальній відповідальності, так і окремих 

категорій працівників (суддів, прокурорів, працівників поліції, державних 

службовців та ін..) можна зробити висновок, що до основних проблем у цій 

сфері необхідно відносити: 1) недостатню урегульованість дисциплінарної 

відповідальності на рівні діючого законодавства, а також неефективність 

законодавства про дисциплінарну відповідальність; 2) неефективність заходів 

дисциплінарної відповідальності; 3) зловживання порушниками дисципліни 

праці своїми трудовими правами; 4) уникнення дисциплінарної 

відповідальності поданням у відставку; 5) практичні проблеми встановлення 

винуватості порушника дисципліни праці та міри його протиправності; 6) 

доведення співмірності дисциплінарного проступку та дисциплінарного 

стягнення; 7) застосування фактичного дисциплінарного штрафу до 

працівника в якості заходу дисциплінарного стягнення; 8) застосування



заходів дисциплінарного стягнення у правовідносинах з низьким рівнем 

трудових гарантій чи у правовідносинах без трудових гарантій; 9) порушення 

строків на притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності та 

строку на оскарження працівником заходу дисциплінарного стягнення (стор. 

199 дис.).

Заслуговує окремої уваги сформульована дисертантом позиція стосовно 

того, що основними нормативними підставами для притягнення роботодавця 

до матеріальної відповідальності є: незаконне позбавлення працівника 

можливості трудитися та незаконне унеможливлення можливості працівника 

припинити трудові відносини (незаконне відсторонення працівника від 

роботи, його звільнення або переведення на іншу роботу; відмова роботодавця 

від виконання або несвоєчасного виконання рішення органу з розгляду 

трудових спорів про поновлення працівника на колишній роботі; затримка у 

звільненні, примус до праці; затримки роботодавцем видачі працівнику 

трудової книжки, внесення у трудову книжку неправильного або такого, що не 

відповідає законодавству, формулювання причини звільнення працівника; 

несвоєчасне укладання трудового договору з вини роботодавця; 

необгрунтована відмова у прийнятті на роботу) (стор. 255-256 дис.).

Крім того, автором влучно та ґрунтовно сформульовано, що основними 

актуальними питаннями практики застосування норм діючого законодавства 

про матеріальну відповідальність названо: 1) низьку ефективність 

законодавства про матеріальну відповідальність; 2) помилкове використання в 

правозастосовній практиці нормативно-правових актів про матеріальну 

відповідальність, які не набули чинності чи втратили свою дію, а так само -  не 

застосування діючих нормативно-правових актів, посилаючись на те, що такі 

начебто не діють; 3) проблеми, що випливають з обмежень звільнення від 

матеріальної відповідальності у трудових правовідносинах та відповідного 

зменшення розміру матеріального відшкодування; 4) помилкове розуміння 

галузевої належності шкоди; 5) проблеми доказування винуватості трудового 

проступку та факту вчинення проступку загалом (стор. 306-307 дис.).
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Позитивним моментом є те, що автором досліджено досвід іноземни 

країн, зокрема досвід Іспанії, де дисциплінарна відповідальніст 

реалізовується, як правило, у формі дисциплінарного розірвання трудовог 

договору. Матеріальна відповідальність роботодавця в Іспанії врегульован 

положеннями національного законодавства про працю, а також нормам] 

цивільного законодавства, та настає у результаті обмеження свободи прац 

працівників та порушень обов’язку здійснювати свої управлінські т; 

контрольні повноваження, поважаючи людську гідність працівників, а такої 

дотримуватись правил честі у разі появи претензій до працівників з привод) 

виконання роботи за трудовим договором. Іспанське трудове законодавствс 

надає низку гарантій для працівників, які зазнали матеріальних втрат > 

результаті порушення роботодавцем їх законних прав та інтересів. Зокрема, в 

справах про відшкодування роботодавцем матеріальної шкоди, якщо суд 

переконаний у винуватості роботодавця, він повинен виходити з наступного 

принципу визначення розміру матеріальної шкоди, заподіяної працівникові 

незаконним звільненням: роботодавець зобов’язується компенсувати зарплату 

працівникові за 33 дні за кожен рік служби працівника; сума вимушеного 

прогулу, яка визначається з моменту незаконного звільнення до моменту, коли 

працівник уклав новий трудовий договір, або ж до моменту оголошення 

судового рішення (стор. 329 дис.).

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Водночас, 

позитивно оцінюючи проведену здобувачем роботу, все ж необхідно 

відзначити, що деякі її положення потребують додаткової аргументації та 

уточнень.

І.Так, на с. 40 дис. дискусійною, на наш погляд, є думка автора, де 

відповідальність в трудовому праві визначена через форму реалізації 

процесуальних або ж процедурних правовідносини у трудовому праві. Автору 

доцільно було б спершу розглянути безпосередньо процедурні і процесуальні 

правовідносини, охарактеризувати їх природу та визначити чим саме вони 

відрізняються між собою. Розкриття даного питання дозволило б зосередити



увагу на тому, яким чином відповідальність в трудовому праві буде виступати 

формою відповідних правовідносин.

2. Розглядаючи підрозділ 2.2 «Правовий зміст загальної та спеціальної 

дисциплінарної відповідальності», автором визначено зміст видів 

дисциплінарної відповідальності, здійснено спробу розмежування загальної і 

спеціальної відповідальності за суб’єктним складом. Однак, на наш погляд, не 

повністю відображене питання розмежування даних видів відповідальності за 

процедурою притягнення різних категорій працівників до відповідальності. 

Тому, доцільно проаналізувати, як застосовується однаковий вид 

дисциплінарного стягнення (наприклад, догана) в межах загальної та 

спеціальної дисциплінарної відповідальності.

3. На с. 232 дис. автор вказує, що до характерних ознак дисциплінарної 

відповідальності у трудовому праві необхідно відносити той факт, що вона 

виникає на підставі дисциплінарного проступку. З даного приводу виникає 

питання: чи завжди дисциплінарний проступок особи повинен передувати 

притягненню її до відповідальності?

Хотілося б почути позицію автора щодо притягнення до відповідальності 

керівника за проступок його підлеглого, оскільки керівник зобов’язаний 

забезпечити дисципліну праці на підприємстві -  це його обов’язок, тому 

доцільно уточнити за яких умов і чи буде дана особа нести таку відповідальність.

4. На с. 247 дис. автором обґрунтовано, що працівник, за загальним 

правилом, відповідає за спричинення роботодавцеві матеріальної шкоди 

порушенням трудового законодавства лише своєю заробітною платою. 

Залишається відкритим питання відносно відшкодування шкоди іншим 

шляхом, наприклад, у ч. 5 ст. 130 КЗпП України передбачено, що працівник, 

який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю або частково. За 

згодою власника або уповноваженого ним органу працівник може передати 

для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно або поправити пошкоджене. 

Відповідно, дисертанту, доцільно визначити, у яких випадках можливе
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відшкодування шкоду іншими шляхами - без відрахувань із заробітної плати 

працівника.

5. У підрозділі 3.5 «Проблемні питання теорії та практики застосування 

законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників та 

роботодавців», дисертанту доцільно було б приділити увагу ключовим 

проблемам повної матеріальної відповідальності, які існують на сьогодні в 

сучасних умовах господарювання. Проведення такого роду аналізу дало змогу 

комплексно оцінити реальний правовий стан інституту матеріальної 

відповідальності у трудовому праві та проблеми її запровадження на практиці.

Разом з тим, висловлені зауваження носять переважно дискусійний 

характер, та не знижують наукової цінності дисертаційного дослідження. 

Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в даній дисертаційні 

роботі характеризується єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 

дисертанта у науку трудового права.

Повнота висвітлення результатів дослідження. Дисертація П.С. 

Луцюка «Концептуальні засади юридичної відповідальності в сучасних 

умовах розвитку трудового законодавства» містить результати проведених 

особисто здобувачем досліджень. Отримані автором дисертації нові науково 

обґрунтовані результати в сукупності розв’язують конкретну наукову 

проблему, що полягає в удосконаленні сутності та особливостей правового 

регулювання юридичної відповідальності у сфері трудового законодавства 

України.

Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату. Автореферат 

за змістом відповідає дисертаційній роботі, достатньою мірою відображає 

сутність і основні положення дисертації. Порушень щодо викладення 

матеріалу в дисертації та авторефераті не виявлено.

Результати здійсненого дослідження відображені у одноосібній 

монографії, 24 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України 

та виданнях іноземних держав, тезах 7 доповідей і наукових повідомлень на 

науково-практичних конференціях.



На підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертація 

Луцюка Павла Сергійовича «Концептуальні засади юридичної 

відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового законодавства», 

подана на здобуття наукового ступеня доктора 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 відповідають вимогам Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор Луцюк Павло 

Сергійович заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право соціального 

забезпечення.
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ВІДГУК
офіційного опонента -  доктора юридичних наук, доцента 

Вишновецької Світлани Василівни -  на дисертацію 
Луцюка Павла Сергійовича на тему: «Концептуальні засади юридичної 

відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового 
законодавства», подану на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 — трудове право;
право соціального забезпечення

Актуальність теми дослідження обумовлюється тим, що з обранням 

європейського вектору розвитку нашої країни, цілком змінюються і підходи до 

формування базових засад функціонування суспільства та правового 

забезпечення нашої держави. Змінюються підходи до визначення прав і 

обов’язків суб’єктів правовідносин, а також засади застосування 

відповідальності у разі невиконання чи порушення ними своїх обов'язків. 

Розвиток форм та видів застосування найманої праці засвідчує, що сучасні 

трудові відносини не можуть регулюватися винятково у централізованому 

порядку, як це існувало раніше, важливого значення у цьому процесі має 

проблема реалізації юридичної відповідальності, що є тим юридичним 

засобом, який локалізує, блокує протиправну поведінку і стимулює суспільно- 

корисні дії суб’єктів трудових відносин. Крім того, проблематика 

трудоправової відповідальності є однією із центральних тем у науці трудового 

права, оскільки без належного механізму забезпечення регулювання втрачається 

сенс права, а однією із складових даного механізму виступає саме інститут 

юридичної відповідальності. Дослідження в цьому напрямку є досить 

складним за своєю сутністю і вимагає застосування аргументованих і науково 

виважених підходів, що й зумовлює актуальність та наукову і практичну 

цінність дослідження П.С. Луцюка на тему: «Концептуальні засади юридичної 

відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового законодавства».

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота, виконана 

П.С. Луцюком, характеризується системним пілхолом до предмета

Відділ діловодства та архіву 
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дослідження. Структурно дисертація складається із переліку умовних 

скорочень, вступу, чотирьох розділів, що поділяються на сімнадцять 

підрозділів, а також 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 

щодо засад юридичної відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового 

законодавства. Крім того, достовірність одержаних результатів також 

підтверджена критичним аналізом та узагальненням значної кількості праць 

вітчизняних та зарубіжних вчених 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.

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 у галузі трудового права, що розв’язують важливу наукову 

проблему, яка полягає у визначенні сучасної концепції юридичної 

відповідальності у трудовому праві України, формулюванні напрямків 

удосконалення зазначеної сфери та підвищення ефективності її практичної 

реалізації.
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Дисертант ґрунтовно дослідив підходи до визначення дисциплінарної 

відповідальності працівників, на підставі яких зроблено висновок, що під 

поняттям «дисциплінарна відповідальність» слід розуміти вид юридичної 

відповідальності, що застосовується у рамках трудового права на підставі 

норм чинного законодавства до працівника, котрий умисно чи з 

необережності вчинив дисциплінарний проступок, та характеризується 

обумовленням спеціального правового статусу порушника (його обов’язком 

зазнати негативних наслідків морального, організаційного та матеріального 

характеру) та суб’єкта дисциплінарної влади (правом накласти на порушника 

трудової дисципліни дисциплінарне стягнення на підставі та у порядку, 

передбаченому чинним законодавством) (с. 122 дис.).

На с. 199 дисертації автором на підставі дослідження практики 

застосування дисциплінарної відповідальності як до працівників, які 

підлягають загальній відповідальності, так і окремих категорій працівників 

(суддів, прокурорів, працівників поліції, державних службовців та ін.) 

обґрунтовується висновок, що до основних проблем у цій сфері слід 

відносити: 1) недостатню урегульованість дисциплінарної відповідальності 

на рівні діючого законодавства, а також неефективність законодавства про 

дисциплінарну відповідальність; 2) неефективність заходів дисциплінарної 

відповідальності; 3) зловживання порушниками дисципліни праці своїми 

трудовими правами; 4) уникнення дисциплінарної відповідальності поданням 

у відставку; 5) практичні проблеми встановлення винуватості порушника 

дисципліни праці та міри його протиправності; 6) доведення співмірності 

дисциплінарного проступку та дисциплінарного стягнення; 7) застосування 

фактичного дисциплінарного штрафу до працівника в якості заходу 

дисциплінарного стягнення; 8) застосування заходів дисциплінарного 

стягнення у правовідносинах з низьким рівнем трудових гарантій чи у 

правовідносинах без трудових гарантій; 9) порушення строків на 

притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності та строку на 

оскарження працівником заходу дисциплінарного стягнення.



Заслуговує на увагу виділення автором основних актуальних 

теоретичних проблем інституту матеріальної відповідальності у трудовому 

праві України, зокрема формулювання проблеми відсутності єдиного підходу 

до визначення основних термінів інституту матеріальної відповідальності у 

трудовому праві України та, відповідно, неоднакове використання 

термінології у рамках інституту матеріальної відповідальності. По-перше, у 

рамках матеріальної відповідальності у трудовому праві автор пропонує 

вживати терміни «пряма дійсна шкода», а не «прямий дійсний збиток», 

«матеріальне відшкодування», а не «майнове відшкодування», 

«відшкодування матеріальної шкоди», а не «відшкодування збитків». 

Загалом, заміна термінології трудового права чи рівнозначне використання 

поряд із такою термінологію термінів з цивільного права є не лише науково 

недоречним й деструктивним, але й відверто хибним, адже, ці терміни у 

широкому сенсі хоча й мають багато спільного, однак, під час їх детального 

аналізу випливає, що такі терміни суттєво різняться за характером, змістом 

та природою. По-друге, в кодифікованому акті у сфері праці мають бути 

закріплені основні терміни, що використовуються у трудових відносинах з 

приводу матеріальної відповідальності їх суб’єктів, зокрема: «працівник», 

«роботодавець», «матеріальна відповідальність працівника», «матеріальна 

відповідальність роботодавця», «трудо-правова дієздатність», «трудова 

правоздатність», «пряма дійсна шкода», «відшкодування матеріальної 

шкоди» тощо (безпосередні визначення цих термінів автором сформульовані 

у попередніх розділах цього наукового дослідження) (с. 289 дис.).

Також погоджуємось із автором у тому, що основними нормативними 

підставами для притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності є:

1) незаконне позбавлення працівника можливості трудитися та незаконне 

унеможливлення можливості працівника припинити трудові відносини 

(незаконне відсторонення працівника від роботи, його звільнення або 

переведення на іншу роботу; відмова роботодавця від виконання або 

несвоєчасного виконання рішення органу з розгляду трудових спорів про



поновлення працівника на колишній роботі; затримка у звільненні, примус до 

праці; затримка роботодавцем видачі працівнику трудової книжки, внесення 

У трудову книжку неправильного або такого, що не відповідає законодавству, 

формулювання причини звільнення працівника; несвоєчасне укладання 

трудового договору з вини роботодавця; необгрунтована відмова у прийнятті 

на роботу); 2) завдання шкоди майну працівника; 3) затримка виплати 

заробітної плати та інших видів виплат, що належать працівнику; 

4) спричинення моральної шкоди працівнику у результаті порушення його 

трудових прав та законних інтересів (с. 305 дис.).

Цікавим є висновок дисертанта про те, що юридична відповідальність у 

трудовому праві держав-членів Євросоюзу та інших цивілізованих 

європейських держав до сьогодні не врегульовується в рамках однакових 

підходів, хоча здобутки правового регулювання цієї відповідальності 

окремих країн беруться в якості стратегічних орієнтирів розвитку для інших 

європейських держав. Не викликає сумнівів, що досвід врегулювання 

дисциплінарної відповідальності у трудовому законодавстві Франції, Іспанії 

та Бельгії є корисним для України, в якій до сих пір триває реформа 

трудового законодавства та процес європеїзації законодавства загалом. 

Однак, вирішуючи питання запозичення досвіду європейських держав у 

частині врегулювання юридичної відповідальності у трудовому праві, 

передусім, необхідно брати до уваги наступне: 1) законодавці країн Західної 

Європи практично не здійснюють поділу трудової відповідальності на 

дисциплінарну та матеріальну (і така практика може бути корисною для 

України); 2) європеїзація норм чинного законодавства, якими 

врегульовується дисциплінарна відповідальність працівників, не повинна 

знецінювати соціальну направленість українського трудового права, 

оскільки, трудове законодавство багатьох країн ЄС є ринково, а не соціально 

направленим; 3) дисциплінарна відповідальність в Україні у процесії її 

європеїзації не повинна ототожнюватись із юридичною відповідальністю в 

трудовому праві, яка в рамках нашої правової системи охоплює також
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матеріальну відповідальність (цю відповідальність недопустимо відносити до 

цивільно-правової) та адміністративно-правову, кримінально-правову 

відповідальність у тій частині, в якій їх суб’єктами виступають працівник та 

роботодавець і коли відповідні правопорушення, за які настає обумовлена 

відповідальність, вчиняються у сфері праці (с. 322-323 дис.).

У роботі містяться й інші слушні положення, висновки та пропозиції.

Наукова і практична цінність дисертації підтверджуються 

можливостями застосування її результатів: у науково-дослідній сфері — для 

подальших теоретичних досліджень інституту юридичної відповідальності у 

трудовому праві України; у правотворчій діяльності — у процесі розробки змін 

і доповнень до нормативно-правових актів, що регулюють питання юридичної 

відповідальності працівників та роботодавців; у правозастосовній діяльності — 

для оптимізації та підвищення ефективності процедури й процесу притягнення 

до юридичної відповідальності суб’єктів трудових правовідносин; у 

навчальному процесі -  у процесі підготовки методичних розробок, 

підручників, а також навчальних посібників з курсів «Трудове право», 

«Відповідальність у трудовому праві», під час викладання навчальних 

дисциплін, пов’язаних з відповідальністю у трудовому праві.

Водночас, рецензована робота має низку недоліків і упущень. У ній 

наявні недостатньо аргументовані та суперечливі твердження, а також 

висновки, що вимагають додаткових пояснень, зокрема:

1. На с. 40 дисертації автор вказує на те, що відповідальність у 

трудовому праві виступає невід’ємною характеристикою суб’єкта трудового 

права, що прямо випливає з його правового статусу. На наш погляд, у 

дисертації на дану тематику автору потрібно було б ширше розкрити, в чому 

саме проявляється характеристика суб’єкта трудового права через складову 

відповідальності.

2. У підрозділі 2.1 «Поняття та правова природа дисциплінарної 

відповідальності у трудовому праві» розглянуто підходи до визначення 

правової сутності вказаної відповідальності, але, з нашої точки зору,
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дисертанту слід було сформулювати єдину процедуру притягнення 

працівників до дисциплінарної відповідальності, проаналізувати сучасне 

правове забезпечення даного питання та встановити, які існують проблеми у 

цій сфері. Розкриття даного питання, на наш погляд, дало б неоцінений досвід 

для подальшого вдосконалення системи дисциплінарної відповідальності.

3. На с. 197 дисертації автор, виділяючи характерні ознаки 

дисциплінарної відповідальності у трудовому праві, зазначає, що однією з них 

є строковість дії такої відповідальності та можливість її закінчення 

достроково. На наш погляд, автору слід коректніше сформулювати дану 

ознаку, оскільки постає питання: строковість відноситься до процесу 

притягнення до юридичної відповідальності чи до самої тривалості дії 

відповідних санкцій, а також що розуміється під достроковим закінченням 

відповідальності?

4. На с. 342 дисертації автор вказує, що до основних проблем 

дисциплінарної відповідальності як працівників, які підлягають загальній 

відповідальності, так і окремих категорій працівників, відноситься 

зловживання порушниками дисципліни праці своїми трудовими правами. У 

контексті вирішення даної проблеми дисертанту слід було б навести шляхи 

подолання такого зловживання з боку працівників, а також визначити можливі 

методи попередження вчинення таких дій та можливі наслідки 

відповідальності для працівників, які такі дії здійснили.

5. Незважаючи на те, що автор у роботі досить пильну увагу приділив 

умовам юридичної відповідальності у трудовому праві, розкривши при цьому 

не лише загальні умови, але й умови настання дисциплінарної, матеріальної 

відповідальності, умови настання колективної (бригадної) відповідальності, на 

жаль, поза увагою автора залишились умови, за наявності яких можна було б 

притягнути працівника до повної матеріальної відповідальності. Враховуючи 

те, що дисертант правильно зазначає на сторінці 219 дисертації, що саме 

відповідні умови покладені в основу розмежування цивільно-правової та
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матеріальної відповідальності, такий аналіз став би у нагоді при подальшому 

дослідженні даного питання.

Разом з тим, висловлені 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 внесок здобувана в науку трудового права.

Наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації, що 

сформульовані у дисертації, достатньо повно викладені в авторефераті, 

одноосібній монографії, 24 наукових статтях, опублікованих у фахових 

виданнях України та виданнях іноземних держав, тезах 7 доповідей і наукових 

повідомлень на вказаних наукових конференціях, а також 1 іншій публікації.

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

повністю відображені в її авторефераті.

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

«Концептуальні засади юридичної відповідальності в сучасних умовах 

розвитку трудового законодавства» 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 -  Луцюк Павло Сергійович -  заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  

трудове право; право соціального забезпечення.
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