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3. Централізоване нормативно-правове регулювання соціального

страхування 1,5 д.а.
4. Централізоване нормативно-правове регулювання соціального

страхування 9,2 д.а.
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 
доповідей та повідомлень та ін.).

Наукова новизна отриманих результатів:
Проведено дослідження сутності, способів та рівнів централізованого 

нормативно-правового регулювання соціального страхування.
Встановлено, що централізоване нормативно-правове регулювання 

відображає стратегічні цілі та завдання, які постають перед державою на 
певному етапі соціально-економічного розвитку. В Україні відсутня стала 
стратегія розвитку соціального страхування на рівні закону. Держава вирішує 
тактичні завдання, особливо в частині формування фінансового ресурсу 
соціального страхування.

Суттєвою вадою законодавчого регулювання соціального страхування є 
відсутність системного людиноцентричного підходу до правотворення. Саме 
людина з її конкретними соціальними правами та інтересами має перебувати 
у фокусі законодавця.

Визначено, що нормативно-правові акти, які ухвалює уряд, центральні 
органи виконавчої влади та фонди соціального страхування, спрямовані на 
забезпечення регулювання процедур, що опосередковують існування системи 
обов’язкового соціального страхування. За умови зміни акцентів 
законодавчого регулювання соціального страхування, підзаконне 
регулювання має суттєво спростити механізм соціально-забезпечувальних 
відносин у сфері соціального страхування.
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): 
прийняв участь в розробці концепції Закону України «Про споживчі 
енергетичні кооперативи».

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 
інших нормативно-правових актів: проведено рецензування і аналіз 
законопроектів про запровадження реформи системи охорони здоров’я і 
запровадження автономізації закладів охорони здоров’я в рамках діяльності 
медичної експертної групи Реанімаційного пакету реформ.



5.3. *
5.4. М іністерство охорони здоров’я України є співавтором Методичних 

рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних 
установ у комунальні некомерційні підприємства
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6. З в ’язок з практикою:

6 .1. *
6.2. *
6.3. *
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: проведено дві лекції 

працівникам СБУ стосовно правового регулювання соціального захисту 
працівників СБУ та членів їх сімей, проведено 4 семінари для працівників 
кадрових служб з питань перевірок дотримання трудового законодавства 
Державною службою України з питань праці.

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 
влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян: підготовлено 
відповідь на запит заступника Генерального прокурора України Стрижевської 
А.А. стосовно застосування законодавство про освіту та про запобігання 
корупції в частині статусу осіб, які займаються викладацькою діяльністю.
7. *
8. Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. 
Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.)
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.)
Напрямки розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення 
: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченій 25-річчю 
кафедри трудового та господарського права Харківського національного 
університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.)
Правова реформа: концепція, мета, впровадження : 36. наук, праць. 
Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист. 2017 р.)
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 
дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 
аркушів:
Сільченко С. О. Правове регулювання інформаційних відносин у системі 
соціального страхування / С. О. Сільченко // Право та інновації. — 2 0 1 7 .—
№  2. -  С. 95-98. (0,5 д.а.).
Трудове право : підручник / О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А. М. Слюсар 
та ін .; за заг. ред. О. М. Ярошенка. -  2-ге вид., переробл. і доповн.
-  Харків : Право, 2017. -  560 с. (2.0 д.а. -  власний текст).
Пенсійне забезпечення : підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]
/ О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А. М. Слюсар та ін. ; за заг. ред. О. М. 
Ярошенка. -  2-ге вид., переробл. і доповн. -  Харків : Право, 2017. -  308 с. (5,8 
д.а. -  власний текст).
Сільченко С. О. Щ одо тенденцій правового регулювання інформаційних 
відносин у системі соціального страхування // 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. І. С. 
Сахарук. -  Київ: Прінт-Сервіс, 2017. -  С. 259-261. (0,2 д.а.)
Сільченко С. О. Щ одо реалізації прав застрахованих під час експертизи з 
тимчасової втрати працездатності // 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. 404-410. (0,3 д.а.). 
Сільченко С. О. Застосування статті 46 Конституції України у контексті 
практики Європейського суду з прав людини // Напрямки розвитку науки 
трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VI 
Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченій 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 . : ХН У ВС, 2017. -  С. 422-424. (0,2 д.а.).
Сільченко С. О. Щ одо окремих питань трансформації пенсійних 
правовідносин під час чергового етапу пенсійної реформи // Правова 
реформа: концепція, мета, впровадження : 36. наук, праць. Матеріали VIII 
Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист. 2017 р.) / за заг. ред. Н.М. 
Пархоменко, М .М. Шумила. -  Київ: Ніка-Центр, 2017. -  С. 359-362 (0,2 д.а.).

9.1. *
9.2. Сільченко С. О. Правове регулювання інформаційних відносин у 

системі соціального страхування / С. О. Сільченко // Право та інновації. -  
2017. -  №  2. -  С. 95-98. (0,4 д.а.).
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17. *
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