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1. Жернаков Володимир Володимирович.
2. Кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового права.
3. Удосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин у новому 
Трудовому кодексі, 1.5 друк. арк.
4. Удосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин у новому 
Трудовому кодексі, 4.6 друк. арк.
4.1 .Форми впровадження виконаних НДР (підручник, наукові статті, тези 
наукових доповідей)

Підручник, наукові статті, тези доповідей на конференціях.
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.

На підставі наукового аналізу зроблено висновки про необхідність 
виокремлення у змісті права на працю самостійного права на оплату праці і 
обґрунтування його закріплення у проекті Трудового кодексу; пропозиції щодо 
удосконалення правового механізму реалізації права працівників на працю, права 
на інформацію.
5.Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4. Є членом робочої групи комітету Верховної Ради з питань соціальної 
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення з доопрацювання проекту 
Трудового кодексу.
6. Зв'язок з практикою:
6.1.
6.2.
6.3.
6.5 Підготовлено науково-практичні висновки:

- на запит представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини Д.О.Ляха, щодо невідповідності статтям 46 та 48 Конституції України 
положень Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам» (далі -  Закон), що визначають розміри визначених 
Законом допомог (статті 2, 3), та внесення у зв’язку з цим Уповноваженим 
відповідного конституційного подання до Конституційного Суду України;

- на запит депутата Запорізької обласної ради Шевченка Г.М. підготували 
роз’яснення змісту поняття «договір», яке використовується в примітці 1 Ст. 354 
Кримінального кодексу України з теоретичної точки зору та відповідно до наявної 
юридичної практики;

- на запит заступника Генерального прокурора України Стрижевської А.А., 
щодо того, чи повинні особи, які на період подання декларацій перебували у 
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або були



призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, подавати 
електронну декларацію;

- на запит представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини Д.О.Ляха, щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
змін, внесених Законом України від 6 грудня 2016 року № 1774-УІІІ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України» до пункту 2 частини першої 
статті 7 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-УІ «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

- на запит Народного депутата України І.П. Рибака, щодо експертної оцінки 
проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення" щодо посилення відповідальності за порушення 
вимог законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів);

- на запит Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, щодо положень законів України «про театри та театральну справу» та 
«про Культуру»;

- на запит заступника Генерального прокурора України Стрижевської А.А. 
стосовно застосування законодавство про освіту та про запобігання корупції в 
частині статусу осіб, які займаються викладацькою діяльністю;

- на запит гаражного кооперативу «Спутник» з приводу підняття заробітної
плати працівникам гаражного кооперативу;
- на запит заступника Фонду державного майна України Державіну В.В. 

стосовно дострокового розірвання контракту за ініціативою власника чи 
уповноваженого ним органу із керівником підприємства;

- на запит Заступника голови Фонду державного майна України Державіну 
В.В, чи вправі суб’єкти управління здійснювати оголошення конкурсного відбору 
та проводити конкурсний відбір кандидатів на посади керівників суб'єктів 
господарювання державного сектору економіки до відкриття вакансії керівника 
підприємства керівника підприємства як це передбачено п. 2 Порядку проведення 
конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору 
економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 
2008 р. N 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників державних 
суб'єктів господарювання»;

- на запит Харківського обласного центру соціально-психологічної 
реабілітації дітей щодо права займатися викладацькою діяльністю та займати 
посаду педагогічного працівника особою, яка має вищу освіту за спеціальністю 
«правознавство» з присвоєнням кваліфікації «юрист»;

- на запит Голови Об’єднання організацій роботодавців України А.К. Кінаха 
щодо розгляду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад держаної наукової установи»;

- на депутатський запит Народного депутата України І. Луценко з приводу 
внесення змін та доповнень до Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги».
7. * ’
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8. Участь у конференціях, семінарах:

- Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми кодифікації трудового законодавства 
України» (м. Київ, 26 квітня 2017 р.);

- Всеукр. наук.-практ. конф. Актуальні проблеми державно-правового 
розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів» (м. Запоріжжя, 
20 травня 2017 р.);

- VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання удосконалення 
законодавства про працю та соціальне забезпечення» (м. Харків, 29 верес. 
2017 р.);

- VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями розвитку науки 
трудового права та права соціального забезпечення» (м. Харків, З 
листопада 2017 р.).

9. Видавнича діяльність (монографії, підручники, статті, навчальні посібники, 
тези наукових доповідей):
Підручники:
1. Трудове право: підручник / О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко, А.М. Слюсар 
та ін.; за ред. О.М. Ярошенка. -  2-ге вид., переробл. і допов. -  Харків: Право, 
2 0 1 7 .-С . 11-44, 131-139(1,7 д.а)
2. Пенсійне забезпечення: підручник / О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко, А.М. 
Слюсар та ін.; за ред. О.М. Ярошенка. -  2-ге вид., переробл. і допов. -  Харків: 
Право, 2017. -  С. 6-17, С. 27-46, С. 216-220 (1,5 д,а)
Статті:
1. Проблеми забезпечення соціально-трудових прав у процесі розвитку 
законодавства України // Право та інновації: наук.-практ. журнал / редкол.: С.В. 
Глібко та ін. -  X. : Право, 2017. - № 2 (18). - С. 9-14 (0,5 д,а.)
Тези:
1. Проблемні питання реалізації прав у сфері праці за проектом Трудового 
кодексу України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези 
допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. 
М. І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. -  Київ: Прінт-Сервіс, 2017. -  С. 73- 
76 (0,2 д.а.)
2. До питання про розвиток законодавства із реалізації права на працю 
//Актуальні питання' удосконалення законодавства про працю та соціальне 
забезпечення : тези доп. та наук, повідомл. учасників VII Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В. В. Жернакова. -  Харків : Право, 
2017.- С .  90-94 (0,2 д .а .)
3. Щодо реалізації соціально-трудових прав в умовах інтеграційних процесів /
В.В. Жернаков // «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в 
контексті євроінтеграційних процесів» : матеріали міжнародної науково- 
практичної конференції, присвяченої 10-річчю Інституту управління та права 
ЗНТУ, м. Запоріжжя, 20 травня 2017 р. : в 2 т. / Редкол.: С.К. Бостан, Р.М. 
Максакова, Т.Є. Леоненко. -Т .1 . -  Запоріжжя : «Просвіта», 2017. -  С.355-358. (0,2 
Д.а.)
4. Право на оплату праці: проблеми правового регулювання і реалізації // 
«Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення»
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матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 
присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського 
національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) -  
X.: Нац. універ. внутр справ, 2017. - С.21-25. (0,3 д.а.).

9.2. Проблеми забезпечення соціально-трудових прав у процесі розвитку 
законодавства України // Право та інновації: наук.-практ. журнал / редкол.: С.В. 
Глібко та ін. -  X. : Право, 2017. - № 2 (18). - С. 9-14 (0,5 д,а.)
10. Є членом редколегії Республіканського міжвідомчого наукового збірника 
«Проблеми законності».

12. Опонент по дисертації на здобуття наукового ступеня к.ю.н. Швеця Д. Ю. 
«Організаційно-правові форми сприяння зайнятості» (спеціалізована вчена рада Д 
64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ; 15 .09.2017

13. Підготовлено 1 відгук на автореферат кандидатської дисертації.
14. *
15. Участь в якості експерта на IV Міжнародному конкурсі наукових робіт імені 
Л.С. Таля (2017 р.), Мінськ, Республіка Білорусь.

Рецензія на підручник «Трудове право в державах Європи: Підручник /
С.В.Венедіктов, Г.О.Спіцина. -  Київ: Ніка -Центр, 2017 -  184 с.

9.1. *

11. *

р.)

16.*
17. *
18.*

проф. Жернаков В.В.

Звіт затверджений на засіданні кафедри трудового права від

05 грудня 2017 року протокол № 4


