
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТРУДОВОГО ПРАВА 
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імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 
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1. Кравцов Данило Маркович;
2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права;
3. Поняття, зміст та види юридичної відповідальності в трудовому праві; 1,5 друк, 
арк.
4. Поняття, зміст та види юридичної відповідальності в трудовому праві, 2,5 друк, 
арк.;
4.1. Виконана НДР була впроваджена: при написанні підручника «Трудове 
право», при підготовці 1 навчально-методичного посібника, при підготовці 1 
наукової статті, при підготовці 3 тез наукових доповідей та повідомлень;
4.2. Проведено дослідження:
- новел трудового законодавства у сфері припинення трудового договору, в тому 
числі, у разі вчинення працівником дисциплінарного проступку;
- окремих питань звільнення працівника з роботи за порушення ним 
законодавства про охорону праці та особливості кваліфікації таких порушень;
6.5. Підготовлена відповідь на депутатський запит с приводу внесення змін та 
доповнень до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Народного 
депутата України І. Луценко;
8. Брав участь у роботі наступних 3 конференцій:
- «Проблеми кодифікації трудового законодавства України»: Всеукраїнська 
науково-практична конференція (м. Київ, 26 квітня 2017 р.);
- «Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне 
забезпечення»: VII Міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 29 
вересня 2017 р.);
- «Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення»: 
VI Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена25-річчю кафедри 
трудового тагосподарського права Харківського національного університету 
внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.);
9. Видавнича діяльність:
ПІДРУЧНИКИ:
- 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, 2017. -  560 
с. -  1,5 д.а.
- Пенсійне забезпечення: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / О.М. 
Ярошенко, С.М. Прилипко, А.М. Слюсар ті ін.; за ред. О.М. Ярошенка. -  2-ге 
вид., переробл. і допов. -  Харків: Право, 2017. -  308 с. -  0,3 д.а.
СТАТТІ ТА ТЕЗИ:
- Кравцов Д.М. Підстави розірвання трудового договору за ініціативою 
роботодавця у разі порушення працівником своїх трудових обов’язків, за 
проектом Трудового кодексу України // Право та інновації: наук.-практ. журнал / 
редкол.: С.В. Глібко та ін. -  X. : Право, 2017. - № 2 (18). - С. 55-62 -  0,8 д.а.
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- Дисциплінарна відповідальність працівників 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. 114-116

- Кравцов Д.М. Звільнення працівника з роботи за порушення законодавства про 
охорону праці за проектом ТК України // 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. 149-154 -  0,3 д.а.
- Кравцов Д.М. Щодо питання кваліфікації порушень працівниками законодавства 
про охорону праці // Напрями розвитку науки трудового права та права 
соціального забезпечення: матеріали VI Всеукраїнської науково- практичної 
конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права 
Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, З 
листопада 2017 р.); за заг. Ред. К.Ю. Мельника. -  X.: Нац. ун-т внутр. справ, 2017. 
- С .  213-216-0,2  д.а.
- Кравцов Д.М. Інтеграція науки та освіти у ВНЗ: правове регулювання та 
проблеми реалізації // «Школа професійної майстерності» за навчальною 
програмою «Актуальні проблеми вищої юридичної освіти» (II) (після 10 років) з 
21 березня 2017 г. -  27 березня 2017 р -  в редакції Інституту підвищення 
кваліфікації юридичних кадрів -  0,2 д.а.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:
- Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з 
навчальної дисципліни «Локальне регулювання відносин у сфері праці» для 
студентів VI курсу Господарсько-правового факультету / Уклад.: Д.М. Кравцов, 
Н.Г. Орлова. -  X.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. -  56 с. -  2,5 д.а.
9.2. Кравцов Д.М. Підстави розірвання трудового договору за ініціативою 
роботодавця у разі порушення працівником своїх трудових обов’язків, за 
проектом Трудового кодексу України // Право та інновації: наук.-практ. журнал / 
редкол.: С.В. Глібко та ін. -  X. : Право, 2017. - № 2 (18). - С. 55-62 -  0,8 д .а -  
наукометрична база ІпбехСорегпісиз;

15. Участь в якості експерта на IV Міжнародному конкурсі наукових робіт імені 
Л.С. Таля (2017 р.), Мінськ, Республіка Білорусь.

-  0,2 д.а.
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