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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. При цьому, 

складна економічна ситуація, в якій опинилася наша держава негативно 

впливає на рівень заробітної плати, а отже, і на рівень добробуту громадян, які 

працюють. Не слід і забувати про те, що одним з основних інструментів 

економічного стимулювання працівників сьогодні є оплата їх праці, адже саме 

вона є найважливішим джерелом доходів. Не випадково Конституція України 

закріпила право на заробітну плату не нижче від визначеної законом, а також 

право на своєчасне отримання винагороди за працю.

Слід зазначити, що кожна людина заслуговує на гідне життя, яке 

неможливо забезпечити без достойної роботи та належної матеріальної 

винагороди за неї. Гідна праця -  це, насамперед, належна її оплата й умови 

праці, що дають працівникові можливість забезпечити не тільки власні 

потреби. З огляду на реалії сьогодення найбільш масовими порушеннями 

законодавства про оплату праці залишаються порушення права працівника на 

своєчасне одержання заробітної плати. За таких умов, актуальним залишається 

дослідження форм захисту права працівників на оплату праці, виявлення 

нових теоретичних та практичних підходів до вирішення окреслених проблем. 

В зв’язку з цим, необхідність і доцільність здійсненого Т.Б. Фатрушком 

дослідження на тему: «Захист права працівників на оплату праці» не викликає 

сумнівів, а також зумовлює його актуальність, наукову та практичну цінність.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що дисертаційна робота є 

одним із перших в українській науці трудового права комплексним 

дослідженням теоретичних і практичних проблем захисту права працівників 

на оплату праці.
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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 організаційно-управлінських відносин в 

трудовому праві України. 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 у сфері реалізації працівниками права на 

оплату праці) і предмет (теоретичні та практичні проблеми захисту прав 

працівників на оплату праці) дисертаційного дослідження визначені у 

відповідності до вимог МОН України. 

Зі змісту дисертаційного дослідження простежується, що Т.Б. Фартушок 

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 

осмислення дисертантом нормативних джерел, наукових праць та 

правозастосовної діяльності.  
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Структура та обсяг дисертації. Структура роботи обумовлена метою, 

об’єктом і предметом дослідження. Дисертаційна робота Т.Б. Фартушка 

викладена українською мовою і дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

(203 найменування). Загальний обсяг дисертації становить 194 сторінки. Обсяг 

основного тексту – 172 сторінки, які в сукупності присвячені актуальним 

теоретичним і практичним проблемам захисту прав працівників на оплату 

праці. Такий підхід до визначення структури і змісту дослідження є логічним, 

дає можливість всебічно та повно висвітлити значне коло актуальних питань. 

Серед положень та висновків, що заслуговують на особливу увагу 

варто відзначити наступні: 

Заслуговують уваги виділені автором основні ознаки здійснення захисту 

прав працівників на оплату праці складаються з : 1) для здійснення захисту 

необхідні передумови (наявність права чи охоронюваного законом інтересу, 

його порушення, оспорювання чи невизнання та наявність в особи права на 

захист); 2) можливість реалізації (здійснення) права на захист; 3) захист 

повинен здійснюватися за допомогою засобів та у певний спосіб, які в 

сукупності з іншими ознаками (характером тощо) визначають форму захисту; 

4) наявність мети захисту – відновлення, визнання чи підтвердження права чи 

інтересу (с. 68-69 дис.). 

Потребує уваги висновок дисертанта про те, що під формою захисту 

права слід розуміти регламентовану діяльність, що здійснюється як 

компетентними державними органами або громадськими організаціями, так і 

самою зацікавленою особою та спрямована на відновлення порушеного права, 

усунення перешкод у його реалізації, відшкодування або компенсацію шкоди, 

спричиненої порушенням цього права (с. 80-81 дис.). 

Автором справедливо наголошено, що всі трудові спори у сфері оплати 

праці поділяються на індивідуальні та колективні. Індивідуальні трудові спори 

щодо оплати праці, на думку дисертанта, – це такі індивідуальні спори, 

предметом яких є різні аспекти оплати праці: строки, періодичність та порядок 
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її виплати, розмір заробітної плати, розмір відрахувань із заробітної плати, 

правомірність таких відрахувань, оплата праці за час вимушеного прогулу або 

простою тощо. Колективний трудовий спір з питань оплати праці має своїм 

предметом колективний захист прав працівників на оплату своєї праці (с. 152 

дис.). 

На підставі відповідних досліджень наукових підходів дисертантом 

наголошується на тому, що заробітна плата, належна до виплати, але не 

виплачена, визнається майном працівника, яким він має право вільно та 

безперешкодно володіти. Процес виконання судових рішень щодо стягнення 

заборгованої заробітної плати повинен тривати в межах «розумних строків», а 

працівник має право на отримання справедливої сатисфакції за його 

затягування (с. 164 дис.). 

На с. 170 своєї роботи автор справедливо зауважує, що з метою 

приведення національного законодавства у відповідність до міжнародно-

правових стандартів запропоновано ввести у законодавство норму, за якою 

суб’єкт господарювання перед початком найму працівників (а для прийнятих 

працівників – протягом певного встановленого періоду часу) зобов’язаний би 

був створити гарантійний фонд виплати заробітної плати в межах фонду 

оплати праці від одного до трьох місяців 

Дисертантом ґрунтовно досліджено питання, яке пов’язане з 

урахуванням особливостей предмета і суб’єктного складу групових трудових 

спорів щодо виплати заробітної плати, на підставі чого дисертант вважає 

доцільним передбачити можливість їх розгляду та вирішення також і у 

судовому порядку (с. 156 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 інколи видається 

суперечливим. 
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1. На с. 11-16 дис. дисертантом на підставі аналізу таких історико-

правових джерел як Закони Хамурапі, Руська правда, Литовські статути тощо, 

наводиться висновок про те, що вже у стародавні та середньовічні часи 

існували норми, які гарантували не тільки право працівників на оплату праці, 

яка, до того ж, була досить значною за розміром, а й передбачали захист цього 

права. І хоча при цьому, встановлено зв’язок між працею та її оплатою, 

зокрема між величиною винагороди та якістю виконаної роботи, проте, важко 

погодитись із автором у тому, що в цей період (особливо, що стосується 

стародавніх часів) були сформовані механізми захисту права працівників на 

оплату праці у класичному їх розумінні. На жаль, в тексті дисертаційного 

дослідження автор не наводить конкретних доводів на користь даної позиції. 

2. На с. 53 дис. автор торкається проблеми залишення працівників у 

складі кредиторів без надання їм пріоритетних прав (в межах першої черги) 

над іншими кредиторами щодо задоволення вимог з погашення заборгованості 

з виплати заробітної плати. При цьому, для вирішення даної проблеми 

запропоновано закріпити законодавчу норму, за якою суб’єкт господарювання 

перед початком найму працівників (а для прийнятих працівників – протягом 

певного встановленого періоду часу) зобов’язаний створювати гарантійний 

фонд виплати заробітної плати в межах фонду оплати праці від одного до 

трьох місяців. З цього приводу, вважаємо за доцільне зупинитись на 

врегулюванні питання гарантійних виплат у країнах ЄС, де в більшості 

випадків, підстави надання працівникам гарантійних виплат, в тому числі й 

щодо оплати праці, на підприємствах різних форм власності, крім державних, 

встановлюються локальними нормативно-правовими актами. Загалом такий 

підхід, зважаючи на обраний Україною європейський напрям розвитку, і як 

наслідок принциповій спрямованості до децентралізації правового 

регулювання трудових відносин, є цілком виправданий. Окрім цього, 

дотримуємось позиції, що обов’язок створення суб’єктом господарювання 

гарантійного фонду виплати заробітної плати «від одного до трьох місяців», в 

нинішніх важких вітчизняних економічних реаліях у взаємозв’язку із суттєвим 



6 

збільшення розміру мінімальної заробітної плати, може призвести до ще 

більшого поширення випадків «тіньової зайнятості», рівень якої і так 

наближається до катастрофічних масштабів. В даному контексті, хотілось би 

звернути увагу на альтернативному підході до врегулювання даної проблеми, 

зокрема взявши за основу досвід Республіки Білорусі, де в ст. 76 Трудового 

кодексу передбачено, що для забезпечення виплати належної працівнику 

заробітної плати, а також передбачених законодавством, колективним і 

трудовим договорами гарантійних і компенсаційних виплат у випадку 

економічної неспроможності (банкрутства) наймача, ліквідації організації та в 

інших передбачених законодавством випадках роботодавці зобов’язані 

створити резервний фонд заробітної плати. 

3. На с. 97 дис. автор приходить до висновку, що враховуючи 

особливості відносин, з яких можуть виникати колективні трудові спори, їх 

суб’єктний склад, страйк можна розглядати як специфічний засіб 

колективного самозахисту трудових прав та інтересів найманих працівників. 

На наш погляд, сумнівною є позиція щодо віднесення страйку до 

специфічного засобу колективного самозахисту, адже право на страйк, у тому 

числі в міжнародних правових актах, передбачене як елемент права на 

асоціацію, або на колективні переговори. На користь цієї позиції, виступає і 

формулювання ч. 2 ст. 17 Закону України Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів), відповідно до якого «страйк 

застосовується як крайній засіб … вирішення колективного трудового спору 

(конфлікту). Окрім того, варто звернути увагу автора на триваючу й до 

сьогодні наукову дискусію щодо віднесення страйку саме до колективного 

права, адже вітчизняним законодавством правосуб’єктність трудового 

колективу жодним чином не зафіксована, а ст. 44 Конституції України містить 

чіткий припис про заборону примушувати до участі або до неучасті у страйку, 

а тому, можна вести мову лише про особисте волевиявлення працівника. 

4. Автор акцентує увагу на тому, що право на судовий захист є 

важливим конституційним принципом, яке однак в результаті проведеної 
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судової та конституційної реформ було дещо обмежене закріпленням права 

визначати в законах у відношенні до окремих категорій справ обов’язкового 

досудового порядку їх врегулювання. До внесення 02 червня 2016 року змін 

до Конституції України право на судовий захист було абсолютним, не 

обмеженим жодними умовами та обов’язковим досудовим розглядом справи 

(с. 113 дис.). При цьому, дисертант констатує лише факт внесення відповідних 

змін до Конституції України, не наводячи, на жаль, власних думок з цього 

приводу. Окрім того, хотілось би дізнатись авторську позицію щодо 

співвідношення ч. 3 ст. 124 Конституції України, відповідно до якої «Законом 

може бути визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору» 

із ст. 55 Конституції України, яка гарантує те, що права і свободи людини і 

громадянина захищаються судом, а також абз. 1 п. 2 Рішення Конституційного 

Суду України від 25.12.1997 № 9-зп, в якому чітко вказується на те, що 

«частина перша статті 55 Конституції України містить загальну норму, яка 

означає право кожного звернутися до суду, якщо його права чи свободи 

порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх 

реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод. Зазначена норма 

зобов’язує суди приймати заяви до розгляду навіть у випадку відсутності в 

законі спеціального положення про судовий захист.» 

5. На с. 157 дис. дисертант пропонує на законодавчому рівні 

врегулювати проблему щодо затягування строків звернення до суду із 

захистом свого порушеного права, встановивши, що позовна давність не 

розповсюджується лише на деякі види трудових спорів. При цьому спори з 

оплати праці не можуть відноситись за об’єктивними причинами до цих 

винятків. Натомість, не зрозуміло про які інші види трудових спорів йде мова. 

А тому вважаємо, що дана пропозиція потребує додаткового уточнення під час 

захисту. 

Висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер та не 

здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного дисертаційного 

дослідження. 
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Дисертація Фартушка Тараса Богдановича «Захист права працівників 

на оплату праці» 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 «Захист права працівників на оплату праці» відповідає вимогам, 

що пред’являються до написання кандидатських дисертацій та Порядку 

присудження наукових ступенів, а його автор -  Фартушок Тарас 

Богданович -  заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право 

соціального забезпечення.

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ: 
професор кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка,
доктор юридичних наук, професор В.М. Андріїв



ВІДГУК
офіційного опонента -  кандидата юридичних наук 

Гаврилової Олени Олександрівни 
на дисертаційну роботу Фартушка Тараса Богдановича на тему: «Захист 

права працівників на оплату праці», подану на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове 

право; право соціального забезпечення

Актуальність теми дослідження. В умовах ринкової економіки, яка 

формується в Україні все більшої уваги приділяють такому поняттю, як 

соціальна держава, що має на меті принципово нові підходи до системи 

соціальних прав людини. Саме соціальні права здатні більш точно 

охарактеризувати нову сутність держави, що ґрунтується на розвиненому 

громадянському суспільстві, має збалансовану економіку і ефективну правову 

систему, та здатна, відповідно до принципу соціальної справедливості, 

забезпечити громадянам гідний рівень життя, гарантувати соціальну 

стабільність, соціальну безпеку і соціальну допомогу, громадянський мир і 

злагоду. Одним із ключових критеріїв соціальної держави виступає захист 

права працівника на належну оплату праці.

В Україні існує ряд проблем у системі організації заробітної плати: 

розміри зарплати практично не відповідають реалія сьогодення; недосконала 

диференціація оплати праці; невизначена роль мінімальної зарплати. Всі 

названі проблеми пов’язані як із практичними так і економічними 

труднощами держави.

У силу цього правове регулювання захисту права працівника на оплату 

праці потребує нового концептуального підходу. При цьому значна 

поширеність захисту права на оплату праці вказує на необхідність і 

доцільність проведення комплексного дослідження, що й зумовлює 

актуальність, наукову та практичну цінність представленої Фартушком 

Тарасом Богдановичем дисертаційної роботи на тему: «Захист права 

працівників на оплату праці»

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота, запропонована
~  ЬШМ /'К о  ч

ВІД
_ Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету

ш
Р.
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Т.Б. Фартушоком, характеризується системним підходом до предмету 

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

містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел (203 

найменування). 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 вирішення трудових спорів про 

захист права працівників на оплату праці. 

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 особливості захисту прав працівників на 

оплату праці. 

Зміст дисертації повною мірою відповідає вимогам паспорту 

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. 

Положення дисертації реально ґрунтуються на об’єктивних теоретичних 
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дослідженнях, висновки є достовірно обґрунтованими та базуються на 

теоретичних судженнях автора. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дана 

дисертаційне робота є одним із перших в українській науці трудового права 

комплексним дослідженням теоретичних і практичних проблем захисту права 

працівників на оплату праці. У дисертації обґрунтовується низка понять, 

концептуальних у теоретичному плані і важливих для юридичної практики 

положень та висновків, одержаних особисто здобувачем. 

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 захист права працівників на 

оплату праці. 

Дисертант ґрунтовно дослідив систему принципів захисту прав 

працівників на оплату праці, а саме принципи: єдності та диференціації; 

гарантованості захисту; забезпечення захисту; матеріальної зацікавленості; 

адекватності захисту порушеного чи оспорюваного права або 

охоронюваного законом інтересу; рівності сторін; простоти й доступності 

захисту; оперативності захисту; індивідуального та колективного захисту; 

невідворотності захисту; координації та узгодженості захисту державою 

(с. 74-75 дис.). 

Варто відмітити, що на дисертаційному рівні автор справедливо 

зауважує, що під засобами захисту права на оплату праці слід розуміти 

сукупність інструментів та юридично значущих дій, що застосовуються та 

здійснюються уповноваженою особою та органами, які здійснюють захист, при 

виявленні факту порушення права і в ході його захисту, з метою відновлення 

порушеного права, усунення перешкод у його реалізації, відшкодування чи 

компенсації шкоди, яка завдана порушенням цього права (с. 82 дис.). 
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Слід погодитись із дисертантом у тому, що функція захисту властива 

трудовому праву як ніякій іншій галузі права, оскільки саме трудове право 

було створено як право захисту найманих працівників. Відтак, проблеми 

захисту трудових прав працівників, в тому числі права на оплату праці, 

зважаючи на його соціальну актуальність та значущість, слід віднести до 

найважливіших питань сучасної науки трудового права. Основною метою 

трудової діяльності є отримання оплати за працю, відтак, захист прав 

працівників (та їх законних інтересів) на оплату праці є основною функцією 

трудового права (с. 142 дис.). 

Заслуговують на увагу пропозиції щодо вдосконалення механізму 

захисту прав працівників на оплату праці в Україні, шляхом внесення змін до 

трудового законодавства: Кодексу законів про працю України, проекту 

Трудового кодексу України (с. 172 дис.). 

Автором справедливо наголошено, що з урахуванням особливостей 

предмета і суб’єктного складу групових трудових спорів щодо виплати 

заробітної плати, доцільно передбачити можливість їх розгляду та 

вирішення також і у судовому порядку. При цьому за працівником повинна 

залишатися свобода вибору між захистом своїх прав у індивідуальному 

порядку або у складі групового спору, оскільки відсутність такої свободи 

означає необґрунтоване обмеження права на вибір правових засобів і форм 

захисту (с. 155 дис.). 

Наукова і практична цінність дисертації. Висновки та пропозиції, 

сформульовані у дисертації, можуть бути використані у подальших наукових 

розробках проблем захисту прав працівників на оплату праці. Практичне 

значення одержаних результатів полягає в тому, що їх можна використати як 

у правотворчій діяльності, зокрема при вдосконаленні проекту Трудового 

кодексу України, інших нормативно-правових актів України з питань захисту 

прав працівників на оплату праці, так і у правозастосовній діяльності органів 

державної влади та осіб по захисту порушених прав на оплату праці, а також 

у навчальному процесі в юридичних навчальних закладах при викладанні 
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дисципліни «Трудове право України», написанні підручників, науково-

практичних посібників і розробці методичної 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 п’ятьох статтях, опублікованих 

у наукових фахових виданнях України та наукових періодичних виданнях 

іншої держав, а також у трьох збірниках тез доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

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

повністю відображені в авторефераті. 

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. На стор. 64 дисертації автором надано визначення поняттю «захист 

прав та охоронюваних законом інтересів працівників на оплату праці», під 

яким запропоновано розуміти систему передумов, заходів та способів, 

спрямованих на забезпечення реалізації відновлення порушеного права або 

охоронюваного законом інтересу працівника на оплату праці чи визнання 

такого. Також на стор. 6 дисертації в новизні дисертант визначає і поняття  

правового механізму захисту прав та інтересів працівників на оплату праці як 

системи передумов, заходів та способів, спрямованих на забезпечення 

реалізації відновлення порушеного права або охоронюваного законом 

інтересу працівника на оплату праці чи визнання такого. Тобто автор взагалі 

не розмежовує значення цих двох понять, і, на нашу думку, є помилковим їх 

повне ототожнення. 

2. На с. 100 дисертації автором зазначено, що, незважаючи на переваги 

медіації як альтернативного способу вирішення спорів, з огляду на специфіку 

трудових спорів щодо оплати праці, ефективність застосування медіації для їх 

вирішення видається сумнівною. Оскільки, у результаті проведення 
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процедури медіації в індивідуальному трудовому спорі про право спір може 

бути врегульований, розбіжності між сторонами усунуті, але права 

працівника можуть так і залишитися порушеними, а можливість їх захисту – 

втрачена. Проте ми не зовсім погоджуємось з даним твердженням, і 

вважаємо, що при застосуванні процедури медіації (посередництва) у 

трудовому спорі набувають більш актуального значення майже всі принципи 

розгляду трудових спорів, а саме принципи швидкості вирішення спору, 

рівності сторін при розгляді трудового спору, об’єктивності, повноти та 

всебічності дослідження всіх обставин справи, змагальності та гласності. 

Також процедура медіації не позбавляє права в подальшому звернутись за 

захистом своїх трудових прав до суду, так як медіація може бути проведена у 

разі виникнення конфлікту (спору) як до звернення до суду (третейського 

суду), так і під час або після судового чи третейського провадження, у тому 

числі під час виконавчого провадження. Тому вважаємо, що такий спосіб 

вирішення трудового спору як медіація (посередництво) необхідно закріпити 

у національному трудовому законодавстві, як альтернативний спосіб 

врегулювання спорів, що виникають з трудових правовідносин, в тому числі і 

про оплату праці. 

3. На с. 171 дис. дисертантом запропоновано на рівні закону наділити 

працівника правом призупинення виконання своїх трудових обов’язків у разі 

затримки виплати належної йому заробітної плати. В даному випадку, 

вважаємо, що окрему увагу у роботі необхідно було приділити і дослідженню 

юридичних наслідків, які матиме застосування такого права працівником, як 

для нього так і для роботодавця. Доцільно було б визначити очікуванні 

ризики для сторін трудових відносин, чи можливо настання матеріальних 

збитків у такому випадку. Проаналізувавши позицію раціональності 

застосування  такого права працівником, дисертант мав би повне уявлення 

про практичну сторону застосування такого права, що в свою чергу, дало б 

змогу більш ґрунтовніше підійти до вивчення даного питання. 



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 

автора в юридичну науку.

Дисертаційне дослідження «Захист права працівників на оплату праці» 

є самостійною завершеною науково-дослідною працею, в якій отримані нові 

науково обґрунтовані результати, що вирішують важливу для науки 

трудового права задачу щодо характеристики теоретичних та практичних 

аспектів захисту права працівників на оплату праці. 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 Фартушок 

Тарас Богданович цілком заслуговує за рецензовану працю наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове 

право; право соціального забезпечення.
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