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4.1. Розділи монографії, підручника, навчального посібника, наукові статті, 
тези наукових доповідей та повідомлень.

4.2. Дослідженням було встановлено, що законодавство у сфері 
матеріального забезпечення осіб у зв’язку з втратою годувальника потребує: 1) 
подальшого вдосконалення механізму призначення щомісячної страхової виплати; 
2) правової визначеності щодо умов, порядку та розміру надання страхових виплат 
залежно від соціального ризику; 3) узгодження норм чинного законодавства з 
метою запобігання колізій та прогалин. Нагальною проблемою на сьогоднішній 
день є приведення судової практики у відповідність з вимогами Конституції 
України та практикою Європейського Суду з прав людини щодо визнання 
пенсійного забезпечення у зв ’язку з втратою годувальника осіб, які проживали 
однією сім’єю, але не перебували у шлюбі.

5 * * *
6. Зв’язок з практикою:

6.2. Підготовка відповіді на запит Комунального закладу «Харківський 
обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» щодо права займатися 
викладацькою діяльністю та займати посаду педагогічного працівника особою, яка 
має вищу освіту за спеціальністю «правознавство» з присвоєнням кваліфікації 
«юрист».

7̂  * * *
8. Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне 

забезпечення: VII Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 29 
вересня 2017 р.

9. Актуальні проблеми правового регулювання випробування при прийнятті 
на роботу: теоретико-прикладний нарис: монографія / О.М. Ярошенко, А.М. 
Слюсар, А.В. Биков та ін.; за наук. ред.. проф. О.М. Ярошенко. -  X.: Юрайт, 2017. -  
176 с. (0,8 д.а.);

Щодо перерахунку раніше призначених пенсій колишнім працівникам ОВС // 
Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне 
забезпечення: VII Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 29 
вересня 2017 р. / за ред. В.В. Жернакова. -  С. 423-427 (0,2 д.а.);

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. (підрозд. 4-6 розд. 5 -  С. 162-179 (0,8 д.а.);

Пенсійне забезпечення: підручника / 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. -  С. 152-167. (підрозд. 3.2.5. розд. З С. 152-167 (0,5 д.а.).

9.2. Пенсія у зв ’язку з втратою годувальника в системі 
загальнообов’язкового державного соціального страхування // Право та інновації: 
наук.-практ. журнал / редкол.: С.В. Глібко та ін. -  X.: Право, 2017. -  № 2 (18). -  С. 
86-91 (0,5 д.а.).
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18. * * *

__________ ДОЦ. Зіноватна І.В.

II * * *
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