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3. Завдання та цілі соціальної держави як стратегія розвитку забезпечення пра] 

людини у сфері праці - 1,5 друк. арк..
4. Завдання та цілі соціальної держави як стратегія розвитку забезпечення праї 

людини у сфері праці - 4,5 друк. арк..
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.).
4.2. Визначено основні проблеми реалізації прав людини у трудовій галузі 

можливості їх вирішення для розбудови інститутів трудового права на основі принципі] 
верховенства права та законності в інтересах вимог громадськості. Наголошено н і  

необхідності функціонування ефективного механізму захисту трудових прав людини.
Досліджено медіацію (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудовю 

спорів. Окреслено історію її виникнення та розвитку. Процедуру медіації охарактеризоване 
як ефективний механізм примирення сторін в трудовому праві. Досліджено нормативні 
регулювання та функціонування зазначеного способу вирішення трудових спорів у країна: 
ближнього та дальнього зарубіжжя. Наведено комплекс факторів, що свідчать на користі 
запровадження в нашій країні медіації при вирішенні індивідуальних трудових спорів.

Проаналізовано питання визначення правового аутопоезису та його значення і 
сучасних умовах державотворення та розвитку правової науки. Розглянуто особливості т 
основні компоненти зазначеного поняття.

Доведено, що для працівників ІТ-сфери основною формою трудових відносин 
нетипові форми зайнятості із застосуванням все більше нестандартних нетипових договорі 
як підстави їх виникнення.

Відзначимо, що поняття трудового договору, закріплене у вітчизняном; 
законодавстві, потребує зміни в умовах виникнення нових видів трудових договорІЕ 
Належне законодавче оформлення, детальне роз’яснення питань щодо відповідни: 
договорів дозволить знизити рівень безробіття, підвищити рівень соціального захист; 
найбільш вразливих верств населення, скорочення тіньового сектору нелегально наймани: 
працівників.

5. *
6. *
7. *
8. «Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальн 

забезпечення» VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.)
«Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: 

Всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Київ, 20 жовтня 2017 р.);
«Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення V 

Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 25-річчю кафедри трудового т 
господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ ( N 
Харків, 3 листопада 2017 р.).

9. Пенсійне забезпечення: підручник [ для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. ] / О.IV 
Ярошенко, С.М. Прилипко, А.М. Слюсар та ін.; за ред. О.М. Ярошенка. -  2-ге вид 
переробл. і допов. -  Харків: Право, 2017. -  розд. 2 ( крім підрозд. 2.1.3) ( у співавт. з С.1У 
Прилипком і О.М. Ярошенком) -  С. 47- 114. (1,5 друк, арк.)



Середа О.Г. Соціальна держава та трудові права людини: проблеми 
співвідношення // Вісн. Вищої кваліфікац. комісії суддів України. -  К. : ФОП «Піраміда» 
2017. № 1. С. 41-45. (0,5 друк, арк.)

Середа О.Г. До питання визначення правового аутопоезису // Вісн. Вищої кваліфікац. 
комісії суддів України. -  К. : ФОП «Піраміда». 2017. № 2. С. 40-45. (0,6 друк, арк.)

Середа О. Г. Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення 
трудового спору. Право та інновації : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Глібко та ін. -  X. : 
Право, 2017. № 2 (18). С. 38- 45. (0,6 друк, арк.)

8егеба О.Н. То іЬе іззие оп беГіпібоп іЬе аііетаїіуе \уау Іо з о і у є  Фе ІаЬог сіізриіез / 
УІ5Є£гасІ]оигпа1 оп Ьигпап гі§Ьїз. 2017. № 4/1. Р. 134-138. (0,7 друк, арк.)

Середа О.Г. До питання правового регулювання нетипових форм зайнятості // 
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. 
учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, 
відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. -  Київ: Прінт-Сервіс, 2017. -  С. 130-132. (0,2 друк, арк.)

Середа О.Г. До питання визначення окремих особливостей трудових відносин 
працівників ІТ-сфери // 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, 3 листопада 2017 р.); за заг. ред. К.Ю. 
Мельника. -  X.: Харків, нац. ун-т внутр. справ, 2017. -  С. 257 -  260. (0,2 друк, арк.)

Середа О.Г. До питання захисту відомостей, що становлять інформацію з обмеженим 
доступом, у трудових відносинах //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. 181-186. (0,2 друк, арк.)

9.1. *
9.2. Міжнародна наукометрична база даних Іпсіех Сорегпісш:
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