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4.1. Розділи монографії, підручника, наукові статті та тези доповідей та повідомлень 
на науково-практичних конференціях.
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: У роботі досліджено проблеми 
правового регулювання роботи за сумісництвом у вищих навчальних закладах. 
Виявлено недоліки проекту Трудового кодексу України, Закону України «Про вищу 
освіту» та інших законодавчих актів. Аналізуючи вищезгадані нормативно-правові 
акти, зроблено висновок щодо переосмислення сутності та обсягу роботи за 
сумісництвом у ВНЗ. Для оптимального збалансування наведених в роботі переваг і 
недоліків сумісництва у ВНЗ необхідно: 1) задля підвищення якості викладання та 
наукових досліджень роботодавець повинен сприяти проходженню підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників за межами ВНЗ, що дозволяло б 
отримати практичні навички і знання, які будуть покращувати викладання у вузі; 2) з 
метою чіткого правового регулювання роботи за сумісництвом у ВНЗ у Типових 
правилах внутрішнього трудового розпорядку навчально-виховних закладів України 
доцільно передбачити порядок роботи за сумісництвом та відповідальність за його 
порушення.
5.2. Підготовлено зауваження і пропозиції на проект Закону України «Про освіту» 
(реєстр. № 3491 від 15.12.2015р.).
6.5. Підготовлено відповідь на запит заступника Фонду державного майна України 
Державіну В.В. стосовно дострокового розірвання контракту за ініціативою власника 
чи уповноваженого ним органу із керівником підприємства.
8. Участь у конференціях:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми кодифікації 
трудового законодавства України», ( м. Київ, 26 квітня 2017 р.).

VII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 
удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення» (м. Харків, 29 
вересня 2017 р .).
9. Видавнича діяльність: усього 3, 9 д.а.
Підручник: Пенсійне забезпечення : підручник [ для студ. вищ. навч. закл. ] / О. М. 
Ярошенко, С. М. Прилипко, А. М. Слюсар та ін. ; за ред.. О. М. Ярошенка. -  2-е вид., 
переробл. і допов. -  Харків : Право, 2017. -  308 с. (у співавторстві 1, 2 д.а.) 
Монографія: Актуальні проблеми правового регулювання випробування при
прийнятті на роботу: теоретико-прикладний нарис : монографія / О. М.
Ярошенко, А. М. Слюсар, А. В. Биков та ін.; за наук. ред. проф. О.М. Ярошенка. -  
X.: Юрайт, 2017. -  176 с. (у співавторстві 1 д.а.)
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18 Нагороджена Почесною грамотою Ректора за вагомий особистий внесок у 
розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з 
нагоди святкування Дня університету.
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