
ІН ДИ ВІДУАЛЬН И Й  ЗВІТ ВИКЛАДАЧА  
Н АЦ ІО Н А Л ЬН О ГО  Ю РИДИЧНОГО УН ІВЕРСИ ТЕТУ  

імені ЯРО СЛАВА М УДРОГО ЗА 2017 РІК

1. Радіонова-Водяницька Валентина Олександрівна
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри трудового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
3. Ш ляхи вдосконалення основного кодифікованого акту у сфері праці щодо 

підвищення рівня захисту трудових прав та конституційних гарантій працівників у 
разі розірвання трудового договору за п. 1 ст. 40 КЗпП України, 1,5 д.а.

4. Ш ляхи вдосконалення основного кодифікованого акту у сфері праці щодо 
підвищення рівня захисту трудових прав та конституційних гарантій працівників у 
разі розірвання трудового договору за п. 1 ст. 40 КЗпП У країни,1,5 д.а.

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.
^ І ****
^ 2 ****

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.
6. Зв’язок з практикою:

6.1. Постійно.
6.2. ****.
6.3. ****.
^ 4 * * * *

6.5. Підготовка відповіді на запит Фонду державного майна України.
у ****

8. 1) VII М іжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 29 вересня 2017р.). 
2) Узагальнення досвіду НС1II1 у напряму здійснення посередництва і примирення

під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та забезпечення 
соціального діалогу в Україні: Наук.-практ. конференція (м. Харків, 05 квітня 2017р.).
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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