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1. Вєтухова Ірина Анатоліївна
2. К.ю.н., доцент, доцент кафедри
3. Особливі режими праці для жінок та осіб із сімейними обов'язками, 1,5 

друк. арк.
4. Особливі режими праці для жінок та осіб із сімейними обов'язками, 5.0 

друк. арк.
4.1. Підрозділи підручників, тези наукових повідомлень, навчальний 

посібник
4.2. Вивчено та узагальнено режими праці для жінок та осіб із сімейними 

обов'язками, зокрема, нетипові режими роботи, гнучкий режим роботи, надомна 
робота та інші. Розглянуто практичні питання застосування праці вказаної 
категорії осіб та висловлені пропозиції щодо внесення змін до трудового 
законодавства.
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8. Приймала участь у :
V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні шляхи

удосконалення українського законодавства», Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 22 квітня 2017 р.
VII Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення», 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 29 
вересня 2017 р.
VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Напрями розвитку науки 
трудового права та права соціального забезпечення», Харківський національний 
університет внутрішніх справ; Харків, 3 листопада 2017 р.
VI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів , аспірантів, 
науковців та молодих вчених «Актуальні шляхи удосконалення укзаїнського 
законодавства», м. Харків, 18 листопада 2017 р.

9. Видавнича діяльність:
Пенсійне забезпечення: підручник (для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. ) / 

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. -  308 с. (підрозділ 1.3. розділу 1 
Правові джерела пенсійного забезпечення ( у співавторстві) (0,5 д.а.);
Підрозділ 3.2.2 розділу 3 Пенсійне забезпечення працівників прокуратури (у 
співавтрстві) (0.5 д.а.);
Підрозділ 3.2.3. розділу 3 Пенсійне забезпечення і щомісячне довічне грошове 
утримання судді у відставці (у співавторстві) (0.5. д.а.)
Підрозділ 3.2.5. розділу 3 Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб (у співавторстві) ( 1 д.а.)



Підрозділ 3.4. розділу 3 Пенсії за особливі заслуги перед Україною (у 
співавторстві) ( 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.
Підрозділи 13.1 розділу 13 Особливості правового регулювання праці жінок і осіб 
із сімейними обов'язками (0,5 д.а.)
Підрозділ 13.2. розділу 13 Особливості правового регулювання праці 
неповнолітніх (0,4 д.а.).

Тези доповіді Бездоганна ділова репутація як вимога при прийнятті на роботу 
окремої категорії осіб у зб. Актуальні шляхи удосконалення українського 
законодавства: зб. тез наук, доповідей і повідомлень 5 Всеукр. наук.-практ. 
конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Харків, 22 квіт. 2017 р./ НЮА ім. 
імені Ярослава Мудрого (0,3 д.а.)

До питання правового регулювання праці авіаційного персоналу державної авіації 
України у зб. Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та 
соціальне забезпечення: тези доп. та наук, повідомл. учасників УП Міжнар. наук. 
-  практ. конф. (м. Харків, 22 квітня 2017 р.) за ред. В.В.Жернакова. -  Харків: 
Право, 2017. -  450 с. (0,3 д.а.)

До питання правового регулювання умов праці в трудовому праві у зб. Напрями 
розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: матеріали У1 
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. -  462 с. ( 0,3 д.а.)

До питання правового регулювання зайнятості населення України // Матеріали VI 
Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, науковців 
та молодих вчених «Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства 
(м. Харків, 18 листопада 2017 р) Горб Т.І, Вєтухова І.А. / НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого. -  Харків : Право, 2017. С. 318-321 (0,2 д.а.)
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11. Член вченої ради Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України 
(міжфакультетська вчена рада на Динамівській)
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доц. Вєтухова І.А.

Звіт затверджений на засіданні кафедри трудового права від 
05 грудня 2017 року протокол № 4


