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4.1. Форми впровадження виконаних НДР (статті, тези)

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:
Удосконалено дефініцію поняття «персональні дані працівника» під якими, слід 

розуміти будь-яку інформацію, яка безпосереднього його стосується та необхідна 
роботодавцю лише у зв ’язку з перебування останнього у трудових відносинах. У ст.5-1 
КЗпП України слід закріпити одну з трудових гарантій прав працівників, а саме, щодо 
правового захисту інформації особистого характеру.

Зроблено висновок, що робота під час простою, викликаного невідворотною силою 
або іншими обставинами (при визначені яких слід керуватися Конвенцією МОП № 29
про примусову чи обов’язкову працю), не є примусовою працею, не суперечить
принципу свободи праці, а тому до неї можна залучати працівників без їхньої згоди.

Запропоновано внести зміни до ч. 2 ст. 40 КЗпП України, які б передбачали 
розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 
внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи, за умови 
відмови працівника від переведення на легшу роботу;

обґрунтовано доповнити ст. 17 Закону України «Про охорону праці», що виявлена 
невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі за станом здоров’я полягає в 
тому, що:

- працівник не може виконувати свої трудові обов’язки через стан здоров’я (тобто 
відсутня суб’єктивна сторона дисциплінарного проступку;

- виявлення загальних захворювань, які є протипоказанням для продовження 
трудової діяльності;

- внаслідок погіршення стану здоров’я працівника виконання трудових обов’язків 
створює небезпеку для членів трудового колективу або громадян, що перебувають у 
контакті з ним.
5. -.
6. Зв’язок з практикою:

6.1.-.

6.5. Підготувала відповідь 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

8. VI Міжнародно науково-практична конференція «Актуаліні питання удосконалення 
законодавства про працю та соціальне забезпечення», м. Харків, 29 вересня 2017 р.
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.
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9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 
базах даних.
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