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1. ОСНОВНІ ПІДСУМ КИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РО БІТ КАФЕДРИ:

1.1 Ц ільова комплексна програма, за якою провадились дослідження.
У 2017 році кафедра здійснювала наукові дослідження за цільовою 

комплексною програмою «Проблеми вдосконалення правового 
регулювання відносин у сфері праці та соціального захисту».

1.2. Склад кафедри і публікації викладачів:
1. Жернаков В.В., к.ю.н., професор

«Удосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин у 
новому Трудовому кодексі», 1,5 друк.арк.

Опубліковано 4,5 друк. арк.
Підручник:

1. 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. -  С. 11-44, 131-139 (1,7 д.а)

2. Розд. 1 (крім підрозд. 1.3 і 1.4), підрозділ 3.5.2 розд. 3 підручника 
«Пенсійне забезпечення» / 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. 6-17, С. 27-46, С. 216-220 (1,5 д,а)

Статті:
1. Проблеми забезпечення соціально-трудових прав у процесі розвитку 

законодавства України // Право та інновації: наук.-практ. журнал / 
редкол.: С.В. Глібко та ін. -  Х. : Право, 2017. - № 2 (18). - С. 9-14 (0,4 
д,а.)
Тези:

1. Проблемні питання реалізації прав у сфері праці за проектом Трудового 
кодексу України // 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. к.ю.н. І. С. Сахарук. -  
Київ: Прінт-Сервіс, 2017. -  С. 73-76 (0,2 д.а.)

2. До питання про розвиток законодавства із реалізації права на працю 
//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. 90-94 (0,2 д.а. )

3. Щодо реалізації соціально-трудових прав в умовах інтеграційних 
процесів / В.В. Жернаков // «Актуальні проблеми державно-правового 
розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів» : матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю 
Інституту управління та права ЗНТУ, м. Запоріжжя, 20 травня 2017 р. : в 2 
т. / Редкол.: С.К. Бостан, Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. -  Т.1. -  
Запоріжжя : «Просвіта», 2017. -  С.355-358. (0,2 д.а.)

4. Право на оплату праці: проблеми правового регулювання і реалізації // 
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. -  Х.:Харків. 
нац. ун-т внутр. справ, 2017. -  21-26 (0,3 д.а.)

2. Ярошенко О.М., д.ю.н., професор
«Правове регулювання дисциплінарної відповідальності прокурорів», 2,0 

друк.арк.
Опубліковано 13,1 друк. арк.
Підручники:

1. 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. -  С. 45-130, 216-225, 240-243, 255-257, 311-314 (4.3 
д.а.)

2. 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. -  С. 47-54, 
62-114, 258-304 (4,4 д.а.)
Монографії:

1. 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. -  Х.: 
Юрайт, 2017. -  176 с. (1.0 д.а.)

2. Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця: актуальні 
проблеми правового забезпечення і правозастосування : Монографія / за 
наук. ред. проф. О.М. Ярошенка. -  Харків: Юрайт, 2017. -  176 с. (1.0 д.а.) 
Статті:

1. До питання про місце майбутнього Трудового кодексу України в системі 
джерел трудового права/ Право України. -  2017. -  №6. -  С. 64-71. (1.0. 
друк. арк.)

2. До питання про предмет права соціального забезпечення // Вісник 
Національної академії правових наук України: зб. наук. пр. / редкол.: О. В. 
Петришин та ін. -  Х.: Право, 2017. -  №3 (90). -  С. 90-98. (0.5. друк. арк.)

3. Соціально-правовий вимір Української держави в умовах євроінтеграції // 
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах 
Європейського Союзу: збірник наукових праць, присвячений пам’яті 
професора В.П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка 
НАПрН України М.І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко, Л.С. Нецька, І.С. 
Сахарук. -  К.: ДП «Прінт Сервіс», 2017. -  С. 529-535. (0.5. друк. арк.)
Тези:

1. Новий трудовий кодекс України-основне джерело національного 
трудового права //Актуальні питання удосконалення законодавства про 
працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників
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VI! Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за 
ред. В. В. Жернакова. -  Харків : Право, 2017. -  С. 39-46 (0.2 друк. арк.)

2. Щодо значення оціночних понять у трудовому праві // 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. -  Х.:Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. -  61-64 (0.2 
друк. арк.)

3. Прилипко С.М., д.ю.н., професор
«Спеціальна дисциплінарна відповідальність», 2,0 друк.арк.

Опубліковано 2,0 друк.арк.
Підручник:

1. 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. (1,0 друк. арк.)

2. Розліл 2 (крім підрозділів 2.1.3) (співавторстві з О.Г. Середою і О.М. 
Ярошенком) підручника «Пенсійне забезпечення» / 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. 47-55; С. 62-115. (2,5 друк. арк.)

Тези:
1. Окремі теоретико-правові питання призначення на посаду судді. //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. 30-35 (0,2 друк. арк.)

2. До окремого питання щодо порядку заняття посади судді // 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. -  Х.:Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. -  
36-42 (0,2 друк. арк.)

4. Слюсар А.М., д.ю.н., професор
«Особливості КТС як суб’єкта трудового права», 2,0 друк.арк. 
Опубліковано 2,0 друк.арк.
Підручник:

1. 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. (0,5 друк. арк.)

2. Розд.5 підручника «Пенсійне забезпечення» / 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.281-300 (0,5 друк. арк.)
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Монографія:
1. 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. -  Х.: 
Юрайт, 2017. -  176 с. (0,5 друк. арк.)

2. «Процес модернізації системи державного управління: конституційний, 
адміністративний та фінансовий аспекти». Одеса, Видавничий дім 
«Гельветика» , 2017.-528 с. (0,5 друк. арк.)

5. Бущенко П.А., к.ю.н., доцент
«Структура фонду оплати труда», 1,5 друк.арк.
Опубліковано 2,7 друк.арк.
Підручник:

1. Пенсійне забезпечення: підручник (для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. ) 
підрозділ 1.3. розділу 1 Правові джерела пенсійного забезпечення ( у 
співавторстві / 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. (0,5 д.а.);

2. Трудове право: підручник Розділ 10. Оплата праці. Гарантійні і 
компенсаційні виплати. / 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. (1,3 друк. арк.)

Тези:
1. До питання співвідношення понять «оплата праці» та «заробітна плата» в 

трудовому законодавстві України у зб. Актуальні шляхи удосконалення 
українського законодавства: зб. тез наук. доповідей і повідомлень V 
Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 
Харків, 22 квіт. 2017 р./ НЮА ім. імені Ярослава Мудрого (0,3 д.а.)

2. До питання правового оплати праці в трудовому законодавстві у зб. 
Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне 
забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасників VII Міжнар. наук. -  
практ. конф. (м. Харків, 29 вересня 2017 р.) за ред. В.В.Жернакова. -  
Харків: Право, 2017. -  450 с. (0,3 д.а.)

6. Єрьоменко В.В., к.ю.н., доцент
«Прийом (вступ) у члени кооперативу, фермерського господарства, 

колективного сільськогосподарського підприємства як підстава виникнення 
трудових правовідносин», 1,5 друк.арк.

Опубліковано 1,9 друк.арк.
Підручник:

1. 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. -  С. 139-146 (0,5 друк. арк.)

Стаття:
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6
1. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин з 

членами фермерських господарств й інших сіль господарств та 
кооперативів // Право та інновації:наук.-практ. журнал / редкол.: С.В. 
Глібко та ін. -  Х. : Право, 2017. - № 2 (18). - С. 46-54. (0,9 друк. арк.) 

Тези:
1. Контракт з творчими працівниками державних і комунальних театрів, 

художнього та артистичного персоналу закладів культури //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. 133-135 (0,3 друк. арк.)

2. Чи є проект трудового кодексу України № 1658 кодифікованим актом? // 
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. -  Х.:Харків. 
нац. ун-т внутр. справ, 2017. -  176-178 (0,2 друк. арк.)

7. Вєтухова І.А., к.ю.н., доцент
«Особливий режим праці для жінок та осіб із сімейними обов’язками», 1,5 
друк.арк.
Опубліковано 5,0 друк.арк.
Підручник:

1. 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. (3,0 друк. арк.)

2. 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. (0,9 друк. арк.)
Тези:

1. 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 V Всеукр. наук.- 
практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Харків, 22 квіт. 2017 
р./ НЮА ім. імені Ярослава Мудрого (0,3 друк. арк.)

2. 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 
VII Міжнар. наук. -  практ. конф. (м. Харків, 29 вересня 2017 р.) за ред.
В.В.Жернакова. -  Харків: Право, 2017. -  450 с. (0,3 друк. арк.)

3. 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. -  Х.: Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. -2017. -  462 с. ( 0,3 друк. арк.)

4. 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.)

8. Сільченко С.О., к.ю.н., доцент
«Централізоване нормативно-правове регулювання соціального 

страхування», 1,5 друк.арк.
Опубліковано 9.2 друк.арк.
Підручник:

1. «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 друк.арк. -  власний текст).

2. «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 друк.арк. -  власний текст).
Статті:

1. Правове регулювання інформаційних відносин у системі соціального 
страхування / С. О. Сільченко // Право та інновації. -  2017. -  № 2. -  С. 95
98. (0,5 друк.арк.)
Тези:

1. Щодо 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 друк.арк.)

2. Щодо 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 друк.арк.).

3. 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
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внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) / за заг. ред. К.
Ю. Мельника. -  Х. : ХНУВС, 2017. -  С. 422-424. (0,2 друк.арк.).

4. Щодо окремих питань трансформації пенсійних правовідносин під час 
чергового етапу пенсійної реформи // Правова реформа: концепція, мета, 
впровадження : Зб. наук. праць. Матеріали VШ 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 друк.арк.)

9. Юшко А.М., к.ю.н., доцент
«Удосконалення правових форм взаємодії освітніх закладів і роботодавців 

у підготовці молодих фахівців», 1,5 друк.арк.
Опубліковано 3.4 друк.арк.
Підручник:

1. Трудове право: підручник Зміна умов трудового договору. / О.М. 
Ярошенко, С.М. Прилипко, А.М. Слюсар та ін.; за заг. ред. О.М. 
Ярошенка. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2017. Підрозділ 7.5. 
Розділу 7. С. 243-255 (0,5 д.а.)
Трудове право: - Юшко А.М., Луценко О.Є. Професійний розвиток 
працівників. підручник / О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко, А.М. Слюсар та 
ін.; за заг. ред. О.М. Ярошенка. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків: Право, 
2017. Розділ 11. С. 386-399 (0,5 д.а.)
Монографія:

1. Удосконалення правових форм взаємодії освітніх закладів і роботодавців у 
підготовці й працевлаштуванні молодих фахівців як один із напрямів 
соціально-економічної політики держави. Правове та законодавче 
забезпечення економічної безпеки України: монографія / За ред. А.П. 
Гетьмана, С.В. Глібка, Є.М. Білоусова. Харків: Право, 2017. Підрозділ 3.2. 
Розділу 3. С. -  в редакції (1,3 д.а.)
Статті:

1. Проблеми правового регулювання кваліфікаційних вимог до працівників 
при прийнятті на роботу (у співавт. з Гончаровою Г.С.). Право та 
інновації. 2017. № 2 (18). С. 15-24 (0,8 д.а)
Тези:

1. До питання обґрунтованості кваліфікаційних вимог працівників. 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. 205-210 (0,2 д.а.)

2. Особливості оплати праці наукових і науково-педагогічних працівників. 
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 Юшко 
А.М., Момот Є.О. (м. Харків, 3 листопада 2017 р.); за заг. ред. К. Ю. 
Мельника. Х.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. С. 281-282 (0,1 д.а.)
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10. Цесарський Ф.А., к.ю.н., доцент
«Порядок укладання та реалізація умов трудових договорів в країнах 

Європейського Союзу і країнах СНД», 1,5 друк.арк.
Опубліковано 16.4 друк.арк.
Монографія:

1. Еволюція поглядів на природу індивідуальних договорів про працю у 
правовій доктрині : монографія / Одеса : Фенікс, 2016. -  360 с. (15,0 друк. 
арк.).
Підручник:

1. 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 допов. -  
Харків : Право, 2017. -  с. 331-340 (0,5 друк. арк.).

Статті:
1. Особливості трудового договору із матеріально відповідальними особами 

// Право та інновації : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Глібко та ін. -  
Харків : Право, 2017. -  №2 (18). -  с. 81-85 (0,5 друк. арк.).

Тези:
1. Зміст трудових договорів із матеріально-відповідальними особами // 

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. 79-82 (0,2 друк. арк.).

2. Стан наукових досліджень індивідуальних договорів про працю в період 
становлення незалежної України // 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. -  Х.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017 -  с. 124-126 (0,2 друк. 
арк.)

11. Яковлєв О.А., к.ю.н., доцент
«Правовий режим як юридична конструкція»», 1,5 друк.арк.
Опубліковано 13.0 друк. арк.
Монографія:

1. Припинення трудових правовідносин з незалежних від волі їх сторін 
підстав: актуальні проблеми теорії та практики : монографія / О. А. 
Яковлєв. -  Харків : Право, 2017. -  200 с. (8,3 друк. арк.)
Підручник:

1. Трудове право підрозділи 7.6.6., 7.6.7. розд. 7 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.296-311 (0,7 друк. 
арк.)



2. «Пенсійне забезпечення» Розд.3 підрозд. 3.2.2 і 3.2.3.,3.2.4,3.2.5.
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.125-167 (1,8 друк. арк.).
Статті:

1. ТЬе ріасе оґ іпсепііуе8 оґ Ше етріоуее іп Ше 8у8їет оґ ІаЬог сопдіїіош / О. 
Л.УакоуІеу // Європейський політико-правовий дискурс. -  Прага : 
ЕVшр8ку РоНїіску а Р г^п і ^ І 8кш'2. 2017. № 4(1) (0,5 друк. арк.)

2. Принципи державної політики в галузі охорони праці: погляд правника // 
Право та інновації: наук.-практ. журнал / редкол.: С.В. Глібко та ін. -  Х. : 
Право, 2017. - № 2 (18). - С. 75-80. (0,5 друк. арк.)

3. 8у8їеш апгі 8іге оґ гетипегаїіопа8 ґипдатепїаі ІаЬог сопгііїіош / Международ 
ньій научно-практический журнал «Право и Закон». -2017. -  № 1. -  С. 129
133. (0,5 друк. арк.)

4. Людиноцентристська парадигма як методологічна засада встановлення 
умов праці / О. А. Яковлєв // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України. -  2017. -  № 1 (21) -  С. 35-40 (0,5 друк. арк.)
Тези:

1. Визначення людиноцентриської парадигми як підґрунтя встановлення 
умов праці в сучасних умовах господарювання //Актуальні питання 
удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези 
доп. та наук. повідомл. учасників УИ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 
Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В. В. Жернакова. -  Харків : Право, 2017. 
-  С. 210-214 (0,2 друк. арк.)

12. Кравцов Д.М., к.ю.н., доцент
«Поняття, зміст та види юридичної відповідальності в трудовому праві», 

1,5 друк. арк.
Опубліковано 2,5 друк. арк.
Підручник:

1. 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. -  1,5 д.а.

2. Пенсійне забезпечення: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] /
О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко, А.М. Слюсар ті ін.; за ред. О.М. 
Ярошенка. -  2-ге вид., переробл. і допов. -  Харків: Право, 2017. -  308 с. -  
0,3 друк. арк.
Статті:

1. Підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у разі 
порушення працівником своїх трудових обов’язків, за проектом Трудового 
кодексу України // Право та інновації: наук.-практ. журнал / редкол.: С.В. 
Глібко та ін. -  Х. : Право, 2017. - № 2 (18). - С. 55-62 -  0,8 друк. арк.
Тези:

1. Дисциплінарна відповідальність працівників за проектом Трудового 
кодексу України// Проблеми кодифікації трудового законодавства
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України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ,
26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. 
Сахарук. -  Київ: Прінт-Сервіс, 2017. -  С. 114-116 -  0,2 друк. арк.

2. Звільнення працівника з роботи за порушення законодавства про охорону 
праці за проектом ТК України // 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. 149-154 -  0,3 
друк. арк.

3. Щодо питання кваліфікації порушень працівниками законодавства про 
охорону праці // 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. -  Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2017. -  С. 213-216 -  0,2 друк. арк.

4. Інтеграція науки та освіти у ВНЗ: правове регулювання та проблеми 
реалізації // «Школа професійної майстерності» за навчальною програмою 
«Актуальні проблеми вищої юридичної освіти» (ІІ) (після 10 років) з 21 
березня 2017 г. -  27 березня 2017 р .-  в редакції Інституту підвищення 
кваліфікації юридичних кадрів -  0,2 друк. арк.

13. Юровська В.В., к.ю.н., доцент
«Правове регулювання соціального страхування на сучасному етапі», 1,5 

друк.арк.
Опубліковано 2,3 друк. арк.
Підручник:

1. 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. -  С. 340-352 (0,5 д.а.)

2. Розд. 3 підрозд.3.3.2. підручника «Пенсійне забезпечення» / 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. 181-185 (0,3 д,а) 
Монографія:

1. 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. -  Х.: 
Юрайт, 2017. -  176 с. (1,5 д.а.)

14. Середа О.Г., к.ю.н., доцент
«Завдання та цілі соціально держави як стратегія розвитку забезпечення 

прав людини у сфері праці», 1,5 друк.арк.
Опубліковано 4.5 друк.арк.
Підручники:
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1.«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.

2.«Пенсійне забезпечення» Розд.2 (крім підрозд.2.1.3) 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.47-54,62-115. (1,5 
друк. арк.)
Статті:

1. 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.)

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

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

4. То Ше і88ие оп деїїпіїіоп Ше аіїегпаїіуе ^ау  їо 8оІуе Ше ІаЬог Йі8риїе8 / 
Уі8е§гад ригпаї оп Ьитап гідЬїз. 2017. № 4/1. Р. 134-138. (0,7 друк. арк.) 
Тези:

1. 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.)

2. 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. -  Х.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. -  С. 257 -  260. (0,2 
друк. арк.)

3. 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 VI! 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.)

15. Свічкарьова Я.В., к.ю.н., доцент
«Особливості нетипових трудових договорів», 1,5 друк.арк.
Опубліковано 2,5 друк.арк.
Підручник:
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1. «Трудове право» підрозділ 6.1. «Поняття, форми та органи 
соціального діалогу в Україні» розділу 6 «Соціальний діалог. Колективні 
договори та угоди» //: підручник / О.М. Ярошенко, А.М. Слюсар та ін..; за 
заг. ред. О.М.Ярошенка.-2-ге вид., переробл. і допов.- Харків: Право, 
2017.- 560с. (0,3 д.а)
Статті:

1. До питання про оплату праці по договору «мінімум-максимум» //Право і 
інновації. -  2017 .- № 2.- С.24-29. (0,6 д.а.)

2. Щодо застосування презумпції трудових відносин до нетипових видів 
зайнятості // Право і інновації. -  2017.- №3.- С. (0,7 д.а)
Тези:

1. Договір «мінімум-максимум»:особливості оплати праці / Збірник 
матеріалів /ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові 
пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та 
гуманітарний виміри» на базі Кіровоградського інституту державного та 
муніципального управління Класичного приватного університету 07-08 
квітня 2017 р. м. Кропивницький : «КОД», 2017.- 348с. (0.3. д.а.)

2. Нетипова зайнятість та міжнародно-правова кваліфікація трудових 
відносин //Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези 
допов. Сучасн.. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / За 
ред. проф. Н.І.Іншина, відпов.ред. к.ю.н.. І.С. Сахарук.- Київ: Прінт-Сервіс, 
2017.- 267с. (0.3. д.а.).

3. Про деякі причини поширення «незадекларованої праці» // VII 
Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання 
удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення» // (м. 
Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В. В. Жернакова. -  Харків : Право, 2017. 
-  С. 176-181. (0,3 д.а.)

16. Яковлєва Г.О., к.ю.н., доцент
«Соціальна політика як засіб реалізації соціальної функції держави», 1,5 

друк.арк.
Опубліковано 1.9 друк.арк.
Підручник:

1. «Трудове право» підрозд. 13.3 розд. 13 підручник а/ 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. 427-437 (0,5 друк. арк.)

2. «Пенсійне забезпечення» Розд. 3 підрозд. 3.2.1, 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5.,
3.4, 3.5.1, 3.6 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. 121-167, 186-215, 220-257 (4,6 друк. арк.)
Монографія:

1. Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця: актуальні 
проблеми правового забезпечення і правозастосування : Монографія / за 
наук. ред. проф. О.М. Ярошенка. -  Харків: Юрайт, 2017. -  176 с. (1,0 друк. 
арк.)
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Статті:
1. До проблеми визначення поняття «суб’єкти права соціального 

забезпечення» // Право та інновації: наук.-практ. журнал / редкол.: С.В. 
Глібко та ін. -  Х. : Право, 2017. - № 2 (18). -  С. 69-74 (0,5 друк. арк.).

2. Проблеми класифікації принципів права соціального забезпечення. -  
Науковий вісник публічного та приватного права. -  2017. -  № 1. -  С. 129
133 (0,5 друк. арк.).

3. Поняття та особливості методу правового регулювання права соціального 
забезпечення. -  Вісник Чернівецького факультету Національного 
університету «Одеська юридична академія». -  2017. -  № 1. -  С. 62-74 (0,5 
друк. арк.).

4. Зміст поняття конституційного права людини на соціальний захист. -  
Підприємництво, господарство і право. -  2017. -  № 2. -  С. 97-101 (0,5 друк. 
арк.).

5. Право соціального забезпечення як самостійна галузь права у національній 
правовій системі України. -  Підприємництво, господарство і право. -  2017. 
-  № 3. -  С. 123-127 (0,5 друк. арк.).

6. Державний нагляд і контроль у сфері соціального забезпечення населення 
України. -  Підприємництво, господарство і право. -  2017. -  № 4. -  С. 148
153 (0,5 друк. арк.).
Тези:

1. Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування: 
проблема уніфікації законодавства // Актуальні питання удосконалення 
законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. 
повідомл. учасників VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 
2017 р.) / за ред. В. В. Жернакова. -  Харків : Право, 2017. -  С. 415-419 (0,2 
друк. арк.).

2. Суб’єкти права соціального забезпечення: окремі дискусійні питання // 
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. -  Х.:Харків. нац. 
ун-т внутр. справ, 2017. -  С. 61-63 (0,2 друк. арк.).

3. Проблема класифікації принципів права соціального забезпечення // 
Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи: матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 3-4 лют. 2017 р.). -  Дніпро: ГО 
«Правовий світ», 2017. -  С. 34-36 (0,2 друк. арк.).

4. Застраховані особи як суб’єкти загальнообов’язкового державного 
соціального страхування та їх правовий статус // Сучасні правові системи 
світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи: матеріали міжнар. наук.- 
практ. конф. (Київ, 10-11 березня 2017 р.). -  К.: Центр правових наукових 
досліджень. 2017. -  С. 46-48 (0,2 друк. арк.).

5. До проблеми співвідношення соціального захисту та соціального 
забезпечення // Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті:
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матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 7-8 квіт. 2017 р.). -
Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. -  С. 91-92 (0,2 друк.
арк.).

6. Право соціального забезпечення як самостійна галузь права у національній 
правовій системі України // Правова держава: напрямки та тенденції її 
розбудови в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 12-13 
трав. 2017 р.). -  Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. -  С. 
60-61 (0,2 друк. арк.).

17. Швець Н.М., к.ю.н., доцент
«Право на страйк та його обмеження», 1,5 друк.арк.
Опубліковано 4,2 друк.арк.
Підручник:

1. «Трудове право» Підрозділи 5.1. -  5.3. розд. 5 підручника / О.М. 
Ярошенко, С.М. Прилипко, А.М. Слюсар та ін.; за заг. ред. О.М. 
Ярошенка. -  2-ге вид., переробл. і допов. -  Харків: Право, 2017. -  С. 147
162 (0,6 друк.арк.).

2. «Пенсійне забезпечення» Підрозділ 2.1.3 розд. 2, підрозд. 3.3.1 розд. 3, 
підрозділи 3.5.1 і 3.6 розд.3 (у співавт. з С.О. Сільченком і Г.О. Яковлєвою) 
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. 
54- 62; С. 167-181; С. 191-216; С. 220-256 (2,2. друк.арк.).
Статті:

1. Право на страйк: особливості застосування та обмеження// Право та 
інновації: науково-практичний журнал / редкол. С.В. Глібко та інші. - Х.: 
Право, 2017. -  № 2 (18). -  С. 30-37 (0,8 друк.арк.).
Тези:

1. Право на страйк та його обмеження // Сутність та значення впливу 
законодавства на розвиток суспільних відносин: Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Одеса, 10-11 березня 2017 р.) -  Одеса: 
ГО «Причорноморська фундація права», 2017. -  С. 86-90 (0,2 друк. арк.)

2. Проблемні аспекти реалізації права на страйк // Проблеми кодифікації 
трудового законодавства України: тези доп. учасників Всеукр. наук.- 
практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) -  Київ: Прінт- Сервіс, 2017. -  С. 
218-220 (0,2 друк. арк.)

3. Деякі правові засади попередження страйків // 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. 202-205 (0,2 друк. арк.)

18. Зіноватна І.В., к.ю.н., доцент
«Конституційні гарантії соціально-трудових прав громадян», 1,5 друк.

арк.
Опубліковано 2,8 друк. арк.
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Підручник:
1. 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.);

2. 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. 3 -  С. 152-167 
(0,5 д.а.).
Монографія:

1. 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. -  Х.: 
Юрайт, 2017. -  176 с. (0,8 д.а.);
Статті:

1. 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. -  Х.: Право, 2017. -  № 2 (18). -  С. 86
91 (0,5 д.а.).
Тези:

1. 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.);

19. Красюк Т.В., к.ю.н., асистент
«Правове регулювання сумісництва у вищих навчальних закладів», 1,0 

друк.арк.
Опубліковано 3,9 друк.арк.
Підручник:

1. Пенсійне забезпечення : підручник [ для студ. вищ. навч. закл. ] / О. М. 
Ярошенко, С. М. Прилипко, А. М. Слюсар та ін. ; за ред.. О. М. Ярошенка. 
-  2-е вид., переробл. і допов. -  Харків : Право, 2017. -  308 с. (у 
співавторстві 1,2 друк. арк.)
Монографія:

1. 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. Ярошенка. -  Х.: 
Юрайт, 2017. -  176 с. (у співавторстві 1 друк. арк.)
Статті:

1. Диференціація посад науково-педагогічних працівників ВНЗ : проблемні 
питання // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 
«Юридичні науки» -  2016. -  с. 89-95 ( 0,6 друк. арк.)

2. Окремі правові аспекти роботи за сумісництвом у вищих навчальних 
закладах // електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне
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право». Ужгород: Ужгородський національний університет. -  №2.
-  2017. -  с. 98-101. (0, 6 друк. арк.).
Тези:

1. Окремі проблеми розподілу та обліку робочого часу науково-педагогічних 
працівників ВНЗ // 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. к.ю.н. І. С. Сахарук. -  
Київ: Прінт-Сервіс, 2017. -  С. 116-118. -  (0, 3 друк. арк.)

2. Сумісництво у ВНЗ: переваги і недоліки // Актуальні питання 
удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези 
та доп. та наук. повідомл. учасників VII Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. 
Харків, 29 верес. 2017 р. ) / за ред.. В.В. Жернакова. -  Харків : Право, 
2017. -  с. 241-244 -  (0,2 друк. арк.).

20. Радіонова-ВодяницькаВ.О., к.ю.н., асистент
«Шляхи вдосконалення основного кодифікованого акту у 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 друк.арк. 

Опубліковано 1.5 друк.арк.
Стаття:

1. Атестація як організаційно-правова форма встановлення кваліфікації 
працівника // Право і суспільство: наук. журнал.-- №2.—2017.— С. 78-84 
(0,5 друк. арк.)

2. Національна служба посередництва і примирення та її роль у вирішенні 
колективних трудових спорів. // Право та інновації: наук.-практ. Журнал.- 
№2 (18).—2017.—С.105-111 (0,5 друк. арк.)

Тези:
1. Атестація працівників: поняття та сутність. // Актуальні питання

удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення: тези 
доповідей та наук. повід. учасників VII Міжнародної наук.-практ. 
конференції (м. Харків, 29 вересня 2017 р.) С.272-276 (0,2 друк. арк.)

2. Ефективність діяльності Національної служби посередництва і 
примирення у попередженні страйків // Узагальнення досвіду НСПП у 
напрямку здійснення посередництва і примирення під час вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів) та забезпечення соціального 
діалогу в Україні: тези доп. на наук.-практ. конференції (м. Харків, 05 
квітня 2017р.) С.86-91 (0,3 друк. арк.)

21. Конопельцева О.О., к.ю.н., асистент
«Правові підстави при прийнятті на роботу», 1,5 друк.арк.
Опубліковано 1,5 друк.арк.
Статті:

1. Заборона примусової праці як принцип трудового права // Право та 
інновації : наук-практ. журн. / редкол.: С.В. Глібко та ін. -  Харків : Право, 
2017. - № 2 (18). -  С. 98-104. (0,5 д.а.)
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2. Деякі питання захисту персональних даних працівників // Право і 
суспільство: Всеукр. наук. журнал. -  2017. - №6. -  в редакції (0,7 д.а.).

Тези:
1. Щодо особливостей звільнення працівника за станом здоров’я //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. 237-241 (0,3 д.а.).

22. Авескулов В.Д., к.ю.н., асистент
«Нестандартна зайнятість: види, особливості правового регулювання, 

місце у предметі трудового права», 1,5 друк. арк.
Опубліковано 1,5 друк. арк.
Статті:

1. Особливості трудових правовідносин із дистанційними працівниками /
B. Д. Авескулов // Право та інновації. Харків. — 2017. — № 2 (18). —
C. 111-116 (0,5 друк. арк.)

2. Авескулов В. Д., Архипова Т. Е. Повторное проведение забастовки после 
признания ее незаконной / В. Д. Авескулов, Т. Е. Архипова // Молодий 
вчений. Херсон. — 2017. — № 10 (50). — С. 672-675 (0,5 друк. арк.).

Тези:
1. Правова природа відносин із застосування дистанційної праці /

В. Д. Авескулов // Проблеми кодифікації трудового законодавства України 
: тези допов.учасн.Всеукр.наук.-практ.конф. (м.Київ, 26 квітня 2017 р.) / за 
ред.проф.М. І. Іншина. - Київ: Прінт-Сервіс, 2017. - С.9-11 (0,2 друк. арк.)

2. Співвідношення принципу рівності трудових прав і принципу безумовного 
пріоритету збереження життя і здоров’я працівника //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. 218-222 (0,3 друк. арк.)

23. Луценко О.Є., к.ю.н., асистент
«Проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності 

державних службовців в Україні», 1,0 друк.арк.
Опубліковано 3,5 друк.арк.
Підручник:

1. 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. (обсяг власного тексту -  Пункти 11.1 та 11.2 Розділу
11. -  С. 386-395). (0,4 друк.арк.)
Монографії:

1. Веуеіоршепі апгі шодегпігаїіоп оГ Ше Іедаї 8у8Іеш8 оГ Еа8Іегп Еигоре: 
ехрегіепсе оГ Роїапгі апгі рго8рееІ8 оГ Пкгаіпе: Соїіееїіуе шоподгарЬ. Уоі. 3.
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^иЬ1т: І2деVтесіЬа “ВаЩіа РиЬІізБтд”, 2017. 372 р. (обсяг 
власного пункту -  С. 132-147). (0,7 друк.арк.)
Статті:

1. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання 
корупції» // Право та інновації: наук.-практ. журнал / редкол.: С.В. Глібко 
та ін. -  Х. : Право, 2017. -  № 2 (18). -  С. 63-68. (0,5 друк.арк.)

2. ВІДСТОРОНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ВІД ВИКОНАННЯ 
ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ // VІ8е§^ад ^оита1 оп Н итап ШдБВ. -  2017. -  
№ 3. -  С. 101-105. (0, 5 друк.арк.)

3. !88ЦЕ8 ОБ АИАРТАТЮК ОБ ИКВАШГАИ В Б а ^ А Н О И  ОИ 
ВКБИОБИО С Ш Б  8ЕКУАОТ8 ТО П А В ^ Т У  БОК Б ^ а Р Б Ш А К У  
МКСОИОИСТ ТО ЕИКОРЕАИ ИИЮИ 8ТАИБАКБ8 (ВУ ЕХАМРБЕ ОБ 
ЕИ МЕМВЕК 8ТАТЕ8 -  РОБАИБ, ВИБОАМА АИБ СУЕСН КЕРИВПС) 
// Іоигпаї оґ Адуапсед КезеагсБ іп Б а ^  апд Есопотісз, Vо1ите VIII, Бзие 
1(23), 8ргіпд 2017. -  Р. 103-112. (1.0 друк.арк.)
Тези:

1. ЕХРЕМЕИСЕ ОБ ЦККАШТ АИБ РОБАИБ IN БЕОАБ КЕОИБАТЮИ ОБ 
БАВОИК КЕБАТЮ Ш  Ш ТН  РЦВБГС 8ЕКУАОТ8 IN СА8Е ОБ 
СОММҐБШО Б К аР Б Ш А К У  ОББЕNСЕ_// Розвиток правового 
регулювання у Східній Європі: досвід Польщі та України» Міжнародній 
науково-практичній конференції (м. Сандомир, Польща, 27-28 січня 2017 
р.), (0, 2 друк.арк.)

2. Гарантії прав державних службовців під час застосування дисциплінарного 
стягнення //Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та 
соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників VI! 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В. В. 
Жернакова. -  Харків : Право, 2017. -  С. 244-247 (0, 2 друк. арк.)

24. Соловйов О.В., асистент
«Актуальні проблеми соціального страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання », 1,0 друк. арк.
Опубліковано 1.0 друк. арк.
Статті:

1. Деякі аспекти правового регулювання дистанційної праці як форми 
нетипової зайнятості / О.В. Соловйов, Ю.В. Реброва // Електронне 
науково-практичне видання «Журнал східноєвропейського права» 
Ш п://еачїегпЬпу.сот.иа/, №46 (знаходиться в редакції, дата публікації -  
25 грудня 2017р.) (0,5 д.а.).
Тези:

1. Щодо особливостей соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві деяких категорій застрахованих осіб / О.В. Соловйов // 
Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне 
забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасників VII Міжнар. наук.-
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практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В.В. 
Жернакова. -  Харків: Право, 2017. -  с.440-444. (0,3 д.а.).

2. Деякі аспекти правового статусу страхувальника у відносинах 
загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання / О.В. Соловйов // 
Напрями розвитку науки трудового права та права соціального 
забезпечення: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної
конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового права та 
господарського права ХНУВС (м. Харків, 3 листопада 2017 р.); за заг. Ред. 
К.Ю. Мельника. -  Х.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. -  с. 459-461. 
(0,2 д.а.).

25. Орлова Н.Г., асистент
«Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку працівників 

водного транспорту», 1,0 друк.арк.
Опубліковано 1.1 друк.арк.
Статті:

1. До питання про дисциплінарну відповідальність працівників водного 
транспорту // Науковий журнал «Право і суспільство» -  Дніпро, 2017. -  №
6. -  в редакції. (0,5 друк.арк.);
Тези:

1. До питання про трудову функцію працівників водного транспорту // 
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. к.ю.н. І.С. Сахарук. -  Київ: Прінт-Сервіс, 2017. -  
267 с. -  с. 149 -  151 (0,2 друк.арк.);

2. Щодо вимоги до стану здоров’я працівників водного транспорту // 
Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті 
інтеграцій них процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ, м. 
Запоріжжя, 20 травня 2017 р.: в 2 т. / Редкол.: С.К. Бостан, Р.М. Максакова, 
Т.Є. Леоненко. -  Т.1. -  Запоріжжя : «Просвіта», 2017. -  408 с. -  с. 363 -  365 
(0,2 друк.арк.);

3. До питання про дисциплінарний проступок працівників водного 
транспорту // 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. -  450 с. -  с. 299 -  303 (0,2 друк.арк.).

26. Вєннікова В.В., асистент
«Аналіз видів спорів у сфері соціального забезпечення та трудових 

конфліктів», 1,0 друк.арк
Опубліковано 0,2 друк. арк.
Тези:
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1. Актуальні питання удосконалення процедури судового розгляду
спорів у сфері соціального забезпечення //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. 434-436 (0,2 друк. арк.)

27. Ковжога С.О., к.х.н., доцент
«Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного і природного характеру.
Розвиток питань біологічного захисту суб’єктів господарювання.
Вдосконалення аспектів навчання студентів діям у надзвичайних ситуаціях, 
відпрацювання документації штабу цивільного захисту університету з проблем 
цивільної безпеки та її складової: цивільного захисту», 1,5 друк. арк.

Опубліковано 2,0 друк. арк.
Статті, які розміщені у наукометричних базах даних 

(статті, прийняті редакцією до друку):
1. Карманний Є.В., Зенін А.П., Ковжога С.О. Застосування технологій та 

інформаційно-експертних систем космічного базування для удосконалення 
аспектів безпеки життєдіяльності // Збірник наукових статей та матеріалів ШП-ї 
міжнародної науково-методичної конференції НТУ «ХПІ» та 115-ї міжнародної 
конференції Європейської асоціації з безпеки (ЕА8) «Безпека людини у сучасних 
умовах» 8 -  9 грудня 2016 року. / упоряд.: В.В. Березуцький, Г.М. Панчева, О.І. 
Ільїнська. -  Харків: ГО«СФБЖДЛ», вид. Рожко С.Г., 2016. -  С. 583 -  591. (0,53 / 
0,2 друк. арк.)

Тези:
1. Агаджанян О.Ю., Ковжога С.О. Реалізація права на працю людей з 

особливими потребами // Матеріали ШІІ-ї студентської наукової інтернет- 
конференції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
«Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах
життєдіяльності», 20 -  21 квітня 2017 р. -  Х.: Нац. юрид. ун-т, 2017. -  С. 4 -  7.
(0,20 / 0,10 друк. арк.)

2. Богатюк О.В., Ковжога С.О. Проблеми правового регулювання
охорони праці шахтарів вугільної промисловості // Матеріали VШ-ї студентської 
наукової інтернет-конференції Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого «Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних 
умовах життєдіяльності», 20 -  21 квітня 2017 р. -  Х.: Нац. юрид. ун-т, 2017. -  
С. 49 -  51. (0,14 / 0,07 друк. арк.)

3. Боднар А.М., Ковжога С.О. Деякі аспекти надзвичайних ситуацій 
транскордонного характеру // Матеріали VШ-ї студентської наукової інтернет- 
конференції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
«Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах
життєдіяльності», 20 -  21 квітня 2017 р. -  Х.: Нац. юрид. ун-т, 2017. -  С. 51 -  54. 
(0,12 / 0,06 друк. арк.)
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4. Борик Д.С., Ковжога С.О. Генезис та проблемні аспекти 
поняття надзвичайних ситуацій соціального характеру // Матеріали VШ-ї
студентської наукової інтернет-конференції Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого «Безпека людини і реалізація права на 
працю в сучасних умовах життєдіяльності», 20 -  21 квітня 2017 р. -  Х.: Нац. 
юрид. ун-т, 2017. -  С. 61 -  65. (0,18 / 0,09 друк. арк.)

5. Бугайчук А.А., Ковжога С.О. Міжнародно-правові акти у сфері 
охорони прав працівників // Матеріали VШ-ї студентської наукової інтернет- 
конференції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
«Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах 
життєдіяльності», 20 -  21 квітня 2017 р. -  Х.: Нац. юрид. ун-т, 2017. -  С. 66 -  68. 
(0,11 / 0,05 друк. арк.)

6. Василенко Ю.С., Ковжога С.О. Правове регулювання охорони праці 
молоді // Матеріали VШ-ї студентської наукової інтернет-конференції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Безпека 
людини і реалізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльності», 20 -  21 
квітня 2017 р. -  Х.: Нац. юрид. ун-т, 2017. -  С. 76 -  79. (0,17 / 0,08 друк. арк.)
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1.3. *
1.4. *

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної
програми «Проблеми вдосконалення правового регулювання відносин
у сфері праці та соціального захисту».

Наукові дослідження усіх викладачів кафедри є актуальними, оскільки 
впливають на зміцнення засад правової держави і утвердження конституційного 
положення про головну правову і соціальну цінність у суспільстві - особу, чії 
права і законні інтереси мають складати основний зміст діяльності органів влади.

1.6. *

1.7. Н аукова новизна отриманих результатів.
Наукова новизна виконаних робіт визначається сучасною постановкою 

теоретичних проблем, підходів до їх розв'язання, дослідженням нових ідей, 
пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства.

Виконані роботи є самостійними, завершеними роботами, в яких 
обґрунтовуються важливі для практики поняття та положення.

На підставі наукових аналізів зроблено наступні висновки:
- про необхідність виокремлення у змісті права на працю самостійного права 

на оплату праці і обґрунтування його закріплення у проекті Трудового кодексу; 
пропозиції щодо удосконалення правового механізму реалізації права працівників 
на працю, права на інформацію;

- дистанційною роботою є форма виконання працівником трудових 
обов’язків, яка здійснюється поза приміщеннями роботодавця із використанням 
для спілкування з керівництвом та колегами інформаційних технологій;

- затосування дистанційної праці відрізняється від класичних трудових 
відносин низкою особливостей, зокрема: звуженням організаційного елементу 
(неможливість контролю з боку роботодавця за режимом доступу до робочого 
місця дистанційного працівника третіми особами; відсутність необхідності 
забезпечувати належні умови праці на робочому місці такого працівника тощо);



самостійне визначення працівником режиму робочого часу та часу 
відпочинку; непоширенням на дані відносини деяких положень трудового 
законодавства (оплата роботи в нічний або надурочний час; накладення 
дисциплінарного стягнення за запізнення на роботу або прогул тощо);

- з метою кращого захисту прав та інтересів сторін трудових правовідносин 
пропонується закріпити за дистанційним працівником обов'язки щодо: 
перебування у зоні доступу (біля засобів зв'язку) протягом робочого дня, 
повідомлення про прибуття на власне робоче місце та його залишення шляхом 
залишення повідомлень в обраних засобах зв'язку.

- відносини щодо дистанційного виконання роботи можуть бути трудовими 
або цивільними за своєю суттю. Лініями розмежування є: тип відносин між 
сторонами (рівності або влади-підпорядкування) і коло обов'язків особи, що 
виконує роботу (разове завдання або виконання роботи за спеціальністю);

- 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;

- 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;

- удосконалено дефініцію поняття «персональні дані працівника», під якими 
слід розуміти будь-яку інформацію, яка безпосереднього його стосується та 
необхідна роботодавцю лише у зв’язку з перебування останнього у трудових 
відносинах. У ст.5-1 КЗпП України слід закріпити одну з трудових гарантій прав 
працівників, а саме щодо правового захисту інформації особистого характеру;

- запропоновано внести зміни до ч. 2 ст. 40 КЗпП України, які б передбачали 
розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним 
органу внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи, за 
умови відмови працівника від переведення на легшу роботу;
- обґрунтовано пропозицію доповнити ст. 17 Закону України «Про охорону 
праці», позицією, що виявлена невідповідність займаній посаді або виконуваній 
роботі за станом здоров’я полягає в тому, що працівник не може виконувати свої 
трудові обов’язки через стан здоров’я (тобто відсутня суб’єктивна сторона 
дисциплінарного проступку; виявлення загальних захворювань, які є 
протипоказанням для продовження трудової діяльності; внаслідок погіршення 
стану здоров’я працівника виконання трудових обов’язків створює небезпеку для 
членів трудового колективу або громадян, що перебувають у контакті з ним;
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- для оптимального збалансування наведених в роботі переваг і 
недоліків сумісництва у ВНЗ необхідно: 1) задля підвищення якості викладання та 
наукових досліджень роботодавець повинен сприяти проходженню підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників за межами ВНЗ, що дозволяло б 
отримати практичні навички і знання, які будуть покращувати викладання у вузі; 
2) з метою чіткого правового регулювання роботи за сумісництвом у ВНЗ у 
Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку навчально-виховних 
закладів України доцільно передбачити порядок роботи за сумісництвом та 
відповідальність за його порушення;

- установлено особливості притягнення державних службовців до 
дисциплінарної відповідальності у випадку вчинення ними дисциплінарного 
проступку;

- досліджено практику та виявлені особливості застосування презумпції 
трудових відносин до нетипових видів зайнятості, досліджено умови щодо оплати 
праці в договорі «мінімум-максимум»;

- визначено основні проблеми реалізації прав людини у трудовій галузі, 
можливості їх вирішення для розбудови інститутів трудового права на основі 
принципів верховенства права та законності в інтересах вимог громадськості. 
Наголошено на необхідності функціонування ефективного механізму захисту 
трудових прав людини;

- досліджено медіацію (посередництво) як альтернативний спосіб 
вирішення трудових спорів. Окреслено історію її виникнення та розвитку. 
Процедуру медіації охарактеризовано як ефективний механізм примирення сторін 
в трудовому праві. Досліджено нормативне регулювання та функціонування 
зазначеного способу вирішення трудових спорів у країнах ближнього та 
дальнього зарубіжжя. Наведено комплекс факторів, що свідчать на користь 
запровадження в нашій країні медіації при вирішенні індивідуальних трудових 
спорів;

- проаналізовано питання визначення правового аутопоезису та його 
значення в сучасних умовах державотворення та розвитку правової науки. 
Розглянуто особливості та основні компоненти зазначеного поняття;

- доведено, що для працівників ІТ-сфери основною формою трудових 
відносин є нетипові форми зайнятості із застосуванням все більше нестандартних 
нетипових договорів як підстави їх виникнення;

- поняття трудового договору, закріплене у вітчизняному законодавстві, 
потребує зміни в умовах виникнення нових видів трудових договорів. Належне 
законодавче оформлення, детальне роз’яснення питань щодо відповідних 
договорів дозволить знизити рівень безробіття, підвищити рівень соціального 
захисту найбільш вразливих верств населення, скорочення тіньового сектору 
нелегально найманих працівників;

- 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;
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- 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;

- 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;

- проаналізовано особливості страхування деяких категорій 
застрахованих осіб, зокрема осіб, які навчаються, та ув’язнених. Також набуло 
подальшого розвитку дослідження правового статусу страхувальника для 
вищезазначених суб’єктів.

- проведено порівняльний аналіз укладення та реалізації умов трудових 
договорів в Україні за роки її незалежності;

- запропоновано розширити перелік категорій працівників, яким 
заборонено страйкувати, банківськими службовцями, працівниками стратегічно 
важливих для безпеки держави підприємств; запропоновано вищим навчальним 
закладам юридичного спрямування здійснювати підготовку кадрів (арбітрів, 
посередників) для роботи у складі трудових арбітражів і примирних комісій з 
метою попередження страйків; запропоновано деталізувати в нормах Закону № 
137 формат письмового повідомлення роботодавця про вимоги працівників і про 
оголошення страйку електронним листом; деталізовано момент завершення 
страйку;

- щоб страйк себе вичерпав, сторони колективного трудового спору в 
ідеалі мають дійти згоди по всім (переважній більшості) пунктам, прописаним у 
вигляді вимог страйкарів у рішенні про оголошення страйку, що було оформлено 
протоколом та адресовано роботодавцю, й на справі невідкладно почати ці 
домовленості втілювати у життя. Припинення страйку доцільно прописати у 
рішенні про завершення страйку;
- під забезпеченням життєздатності підприємства у перебігу страйку, з нашої 
позиції, слід розуміти координаційні дії роботодавця, місцевого органу 
виконавчої влади або органу місцевого самоврядування та органу (особи), що 
очолює страйк, з метою недопущення повної зупинки діяльності підприємства, 
попередження простоїв, забезпечення роботою тієї частини персоналу, що не 
бере участі у страйку тощо.

- медіація не може поширюватися на вирішення колективних трудових 
спорів, оскільки механізм врегулювання таких спорів вже визначено в Законі № 
137, проте цей механізм передбачає дещо інший порядок використання окремих 
елементів медіації;

- не було б зайвим на сучасних великих підприємствах, флагманах 
української промисловості ввести штатну одиницю на кшталт «менеджера по
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дослідженню вимог працівників до роботодавця», розробивши завдання 
та обов’язки, відповідні кваліфікаційні вимоги до цієї посади;

- запропоновано власну редакцію Плану дій на випадок страйку (як одного 
з додатків до колективного договору);

- досліджено зміст і призначення соціальної функції держави, 
визначено поняття соціальної політики держави як засобу реалізації її соціальної 
функції;

- проведено комплексне наукове дослідження, мета якого полягала у 
тому, щоб за допомогою сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх 
наукових досягнень, в умовах докорінного реформування правових засад 
організації і діяльності прокуратури України вивчити дисциплінарну 
відповідальність прокурорів, встановити проблемні питання дотримання 
законності в зазначеній царині правозастосування і запропонувати шляхи їх 
вирішення;

Наукова новизна отриманих результатів у сфері цивільного захисту 
підтверджується тим, що розроблені документи стосовно:
-  діяльності формувань цивільного захисту університету,
-  можливої евакуації університету,
-  плану дій стосовно морально-психологічного захисту підрозділів

університету в умовах надзвичайних ситуацій;
-  плану цивільного захисту університету в особливий період, -  ґрунтуються

на висновках результатів всебічного наукового аналізу обстановки, яка 
може скластися у разі аварій, катастроф, стихійного лиха та інших 
надзвичайних ситуацій сьогодення, з урахуванням досвіду комплексних 
досліджень, висновків з них та рекомендацій відповідних вітчизняних та 
закордонних фахівців щодо прогнозування, запобігання, реагування, 
ліквідації таких ситуацій.
Цей аналіз проводився із залученням сучасних методик оцінок ризиків, які 

можуть супроводжувати надзвичайні ситуації техногенного, природного, 
соціально-політичного і воєнного характеру.

Сформульовані вимоги посилення та шляхи удосконалення навчання 
студентів, і зокрема -  юристів, з питань цивільного захисту та безпеки для нових 
умов вищої освіти, які обумовлені, з одного боку, -  новими викликами небезпек 
сучасної життєдіяльності нашого суспільства, а з іншого боку, -  новими 
обмеженнями обсягу навчання з питань безпеки.

Інформаційно-довідкові матеріали документації штабу цивільного захисту 
НЮУ імені Ярослава Мудрого удосконалюють таку складову інформаційного 
забезпечення управління заходами цивільного захисту Університету як морально- 
психологічна підтримка та супроводження захисту суб’єктів господарювання.

2. ВПРОВАДЖ ЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖ ЕНЬ.

2.1 Проф. Ж ернаков В.В. :
- працював у групі фахівців комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення з доопрацювання

39

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2643


проекту Трудового кодексу України для другого читання (грудень 2016 -  
травень 2017 р.). Провів рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 
Законів України «Про вищу правничу (юридичну) освіту».

Проф. Ярошенко О.М. приймав участь у підготовці законопроектів: Закон 
України «Про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України 
щодо захисту трудових прав працівників»; Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України». Провів рецензування (підготовка експертних 
висновків) проектів законів та інших нормативно-правових актів: Закон України 
«Про освіту»; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення пенсій».
Доц. Сільченко С.О. прийняв участь в розробці концепції Закону України «Про 
споживчі енергетичні кооперативи». Провів 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.

Доц. Ю ш ко А.М. приймала участь у підготовці:
- експертного висновку на проект Закону про внесення змін до статті 37 Закону 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо відновлення права 
подавати для обчислення пенсії довідки про заробіток за будь-які 60 місяців 
роботи підряд до 1 липня 2000 року (реєстр № 5423 від 17.11.2016);
- експертного висновку на проект Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо відновлення прав працюючих пенсіонерів на 
отримання пенсії" (реєстр № 5671 від 19.01.2017);
- експертного висновку на Проект Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" (реєстр. № 6614 від
22.06.2017);
- експертного висновку на Проект Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" (реєстр. № 6614-1 від
23.06.2017);
- зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про юридичну (правничу) 
освіту і загальний доступ до правничої професії" (реєстр. № 7147-1 від
28.09.2017).

2.2 *
2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, 

членів робочих груп та ін.
Проф. Ж ернаков В.В. є членом робочої групи комітету Верховної Ради з 

питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення з
доопрацювання проекту Трудового кодексу.

Проф. Прилипко С.М. є членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України. Академік Національної академії правових наук України.

Проф. Ярошенко О.М. є членом експертної ради з питань проведення 
експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України. Член 
кореспондент Національної академії правових наук України.

Проф. Слюсар А.М. є членом Науково-консультативної ради Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
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Доц. Сільченко С.О. є співавтором Методичних рекомендацій з питань 
перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні 
некомерційні підприємства
1Д1:п://\¥\¥\¥.то7.доу.иаЛАосіІІея/пге 20170424 а гїогї 1 лріґМ іністерство охорони 
здоров’я України

Доц. Єрьоменко В.В. є членом робочої групи Харківського регіонального 
Комітету з економічних реформ.

Доценти Ковжога С.О., Карманний Є.В. мають звання академіків 
Міжнародної академії безпеки, екології та здоров’я (місто Київ). Вони є дійсними 
членами Міжнародної академії, активно працюють та здійснюють консультаційну 
діяльність при цій установі.

Доц. Зенін А.П. і доц. Карманний Є.В. є членами Харківської обласної 
громадської організації «Спілка фахівців з безпеки життєдіяльності людини» в 
якості кваліфікованого фахівця ^ - г о  кваліфікаційного рівня з безпеки 
життєдіяльності людини ( ^ е і  88^-^/IV).

Доц. Карманний Є.В. на протязі 2017 року два рази (за півроку та за рік) 
брав участь у підготовці доповіді Ректора Міністру освіти і науки України про 
стан і підготовку цивільного захисту Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого (щодо виконання вимог Наказу Міністра освіти і науки 
України від 13.02.2009 р. № 103).

2.4. *
2.5. *

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 
наукових конференцій.

1. 20 -  21 квітня 2017 року кафедра організувала та провела на базі 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого VIII 
студентську наукову інтернет-конференцію Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого «Безпека людини і реалізація права на 
працю в сучасних умовах життєдіяльності».

Матеріали VIII студентської наукової інтернет-конференції Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Безпека людини і реалізація 
права на працю в сучасних умовах життєдіяльності», 20 -  21 квітня 2017 року. -  
Х.: Нац. юрид. ун-т, 2017. -  624 с.

У конференції взяли участь 214 студентів та їх 48 наукові керівники з 12 ВЗО 
м. Харкова, 9 ВЗО з інших міст України.

2. 29 вересня 2017 року кафедра організувала та провела на базі 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого VII 
Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання удосконалення 
законодавства про працю та соціальне забезпечення».

Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Актуальні питання 
удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення», 29 вересня 
2017 року.- Харків : Право, 2017. -  450 с.

У заході взяли участь більше 100 науковців з України та зарубіжжя (у тому 
числі 20 докторів наук). Серед них - представники провідних навчальних і
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наукових закладів Києва, Львова, Одеси, Хмельницька, Донецька,
Дніпра, Чернівців, Запоріжжя, Сум та інших міст. Традиційно потужно були 
представлені вищі навчальні заклади Харкова, у першу чергу, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний 
університет внутрішніх справ, Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди.

2.7. Участь викладачів у конференціях.
Викладачі кафедри активно приймали участь в наукових конференціях, на

яких вони апробували результати НДР. 
______ Таблиця № _1_________________

№
п/п

Термін проведення конференції, 
місто, назва

Кількість викладачів кафедри, 
які взяли участь

Міжнародні конференції
1. 3-4 лютого 2017 р, м. Дніпро 

«Держава і право в умовах глобалізації: 
реалії та перспективи»

доц. Яковлєва Г.О.

2. 10-11 березня 2017 р., м. Одеса, 
«Сутність та значення впливу 

законодавства на розвиток суспільних 
відносин», Міжнародна науково- 

практична конференції

доц. Швець Н.М.

3. 10-11 березня 2017 р., м Київ, 
«Сучасні правові системи світу в 

умовах глобалізації: реалії та 
перспективи», Міжнародна науково- 

практична конференції

доц. Яковлєва Г.О.

4. 07-08 квітня 2017 р., м. Кропивницький, 
ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Наукові пошуки у ІІІ 
тисячолітті: соціальний, правовий, 

економічний та гуманітарний виміри»

доц. Свічкарьова Я.В.

5. 07-08 квітня 2017 р., м. Одеса, 
Міжнародна науково-практична 

конференція « Пріоритети розвитку 
юридичних наук у ХХІ столітті »

доц. Яковлєва Г.О.

6. 12-13 травня 2017 р., м. Одеса, 
Міжнародна науково-практична 

конференція « Правова держава: 
напрямки та тенденції її розбудови в 

Україні »

доц. Яковлєва Г.О.

7. 20 травня 2017 року, м. Запоріжжя, 
Міжнародна науково-практична 

конференція „Актуальні проблеми 
державно-правового розвитку України в 

контексті інтеграційних процесів”, 
присвяченій 10-річчю Інституту 

управління та права ЗНТУ, у 
Запорізькому національному технічному

проф. Жернаков В.В. 
ас. Орлова Н.Г.
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університеті

8. 29 вересня 2017 р., м. Харків,
VII міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні питання 

удосконалення законодавства про працю 
та соціальне забезпечення» на базі 

Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого

проф. Жернаков В.В. 
проф. Ярошенко О.М. 
проф. Прилипко С.М. 
доц. Свічкарьова Я.В. 

доц. Бущенко П.А. 
доц. Вєтухова ІА . 

доц. Сільченко С.О. 
доц. Юшко А.М. 
доц. Середа О.Г. 

доц. Кравцов Д.М. 
доц. Яковлєв О.А. 
доц. Швець Н.М. 

доц. Єрьоменко В.В. 
доц. Зіноватна ІВ . 

доц. Цесарський Ф.А.
доц. Зенин А.П. 

доц. Карманний Є.В. 
доц. Ковжога С.О. 
доц. Яковлєва Г.О. 
ас. Авескулов В.Д. 

ас. Красюк Т.В. 
ас. Орлова Н.Г. 

ас. Конопельцева О.О. 
ас. Радіонова-Водяницька В.О. 

ас. Вєннікова В.В. 
ас. Соловйов О.В.

9. 6-7 жовтня 2017 р., м. Сєвєродонецьк, 
«Децентралізація публічного 

адміністрування в умовах інтеграції 
України до європейської спільноти: 

проблеми та перспективи»

проф. Ярошенко О.М.

10. 23 листопада 2017 р. -  м. Київ, 
VIII Міжнародна науково-практична 

конференція «Правова реформа: 
концепція, мета, впровадження», 

!нститут держави і права імені В. М. 
Корецького НАН України.

доц. Сільченко С.О.

Всеукраїнські конереренції
11. 22 квітня 2017 р., м. Харків,

V Всеукраїнській науково- 
практичній конференції «Актуальні 
шляхи удосконалення українського 

законодавства», Національний 
юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого

доц. Бущенко П.А. 
доц. Вєтухова ІА .

12. 20-21 квітня 2017р., м. Харків,
VIII студентської наукової інтернет- 

конференція Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 
«Безпека людини і реалізація права на 

працю в сучасних умовах 
життєдіяльності», НЮУ імені Ярослава

доц. Зенин А.П. 
доц. Карманний Є.В. 

доц. Ковжога С.О.
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Мудрого.

13. 26 квітня 2017 р., м. Київ, 
Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Проблеми кодифікації 
трудового законодавства України» на 

базі Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

проф. Жернаков В.В. 
доц. Свічкарьова Я.В. 
доц. Сільченко С.О. 
доц. Кравцов Д.М. 
доц. Швець Н.М. 

ас. Авескулов В.Д, 
ас. Красюк Т.В. 
ас. Орлова Н.Г.

14. 20 жовтня 2017 р., м. Київ, 
«Правове забезпечення соціальної 

безпеки в умовах євроінтеграційних 
процесів»

доц. Середа О.Г.

15. 3 листопада 2017 р., м. Харків,
VI Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої 25-річчю 
кафедри трудового та господарського 

права Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

«Напрями розвитку науки трудового 
права та права соціального забезпечення: 

матеріали»

проф. Жернаков В.В. 
проф. Ярошенко О.М. 
проф. Прилипко С.М. 
доц. Сільченко С.О. 
доц. Кравцов Д.М. 
доц. Вєтухова І.А. 

доц. Юшко А.М. 
доц. Середа О.Г. 

доц. Єрьоменко В.В.
доц. Зенін А.П. 

доц. Яковлєва Г.О. 
доц. Цесарський Ф.А. 

ас. Соловйов О.В.
16. 18 листопада 2017 р. м. Харків,

VI Всеукраїнська науково-практична 
конференція студентів , аспірантів, 

науковців та молодих вчених «Актуальні 
шляхи удосконалення українського 

законодавства»

доц. Вєтухова І.А.

Науково-практичні конференції
17. 25 -  26 квітня 2017 р., м. Харків, 

Всеукраїнська науково-методична 
інтернет-конференція Харківського 

національного автомобільно-дорожнього 
університету «Проблеми інтеграції 

природничих, техніко-технологічних та 
гуманітарних дисциплін в підготовці 

фахівців у ВНЗ».

доц. Карманний Є.В. 
доц. Ковжога С.О.

18. 05 квітня 2017р. м. Харків, 
Узагальнення досвіду НСПП у напряму 
здійснення посередництва і примирення 
під час вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів) та забезпечення 
соціального діалогу в Україні

ас. Радіонова-Водяницька В.О.

19. 26 жовтня 2017 р., м. Харків. 
Науково-практична конференція 

Національної академії Національної 
гвардії України «Актуальні питання

доц. Карманний Є.В. 
доц. Ковжога С.О.
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забезпечення службово-бойової 

діяльності військових формувань та 
правоохоронних органів».

20. 8 -  9 грудня 2016 р., м. Харків.
УШ міжнародна науково-методична 

конференція Національного технічного 
університету «Харківський 

політехнічний інститут» та 115 
міжнародна конференція Європейської 

асоціації з безпеки (ЕА8) - «Безпека 
людини у сучасних умовах»,

доц. Ковжога С.О., 
доц. Карманний Є.В., 

доц. Зенін А.П.

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (країна, місто, повна назва, 
викладачі, які взяли участь)

1. Ас. Луценко О.Є. приймала участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції «Розвиток правового регулювання у Східній Європі: досвід 
Польщі та України» (м. Сандомир, Польща, 27-28 січня 2017 р.)

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬН О СТІ КАФЕДРИ:

3.1. Список опублікованих за звітній період монографій:
1. 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. -  Х.: 
Юрайт, 2017. -  176 с. (12.88 друк. арк.)

2. Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця: актуальні 
проблеми правового забезпечення і правозастосування : Монографія / за 
наук. ред. проф. О.М. Ярошенка. -  Харків: Юрайт, 2017. -  176 с. (17.9 
друк. арк.)

3. Припинення трудових правовідносин з незалежних від волі їх сторін 
підстав: актуальні проблеми теорії та практики : монографія / О. А. 
Яковлєв. -  Харків : Право, 2017. -  200 с. (8,3 друк. арк.)

4. Еволюція поглядів на природу індивідуальних договорів про працю у 
правовій доктрині : монографія / Ф.А. Цесарський. -  Одеса : Фенікс, 2016. 
-  360 с. (15,0 друк. арк.)

5. Слюсар А.М., Колосов І.В. Процес модернізації системи державного 
управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти: 
колективна монографія / За заг. ред. А.С. Нестеренко. -  Одеса : 
Видавничий дім «Гельветика» , 2017.-528 с. (обсяг власних сторінок -  С. 
479-491). (1,0 д.а.)

6. Луценко О.Є. Оеуеіоршепї апгі шодегпігаііоп оґ Ше Іедаї 8у8Їеш8 оґ Б азїет  
Еигоре: ехрегіепсе оґ Роїапгі апгі рго8ресї8 оґ Пкгаіпе: Соїіесїіуе шоподгарЬ. 
Уоі. 3. ^иЬ1т: І2деVшесіЬа “ВаРуа РиЬІізЬтд”, 2017. 372 р. (обсяг власного 
пункту -  С. 132-147). (0,7 д.а.)

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників:



1. 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. (35.0 друк. арк.)

2. 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. 
(13.94 друк. арк.)

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників:
1. Посіб. для підгот. до держ. іспиту. -  3-тє вид., переробл. і допов. -  Х.: 

Право, 2017. -  194 с. (11.28 друк. арк.)

3.3.1. Список опублікованих за звітний період науково -  практичних
коментарів:

1. Прилипко С.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про 
виконавче провадження»[текст] / практичний посібник -  К.: «Центр учбової 
літератури», 2017. -  296 с. (22.0 друк. арк.)

2. Прилипко С.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів»[текст] / практичний посібник -  К.: «Центр 
учбової літератури», 2017. -  525 с. (32.5 друк. арк.)

3. Ярошенко О.М. Науково-практичний коментар до Закону України "Про 
державну службу" К.: Парламентське видання, 2017. -  512 с. (32.0 друк. 
арк. )

3.4. К ількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.):

41/24,9 друк. арк.

з них:

3.4.1. за кордоном, навести перелік (одиниць/друк.арк.):

3.4.2. у міжнароднх наукометричних базах 8сорш  та У'еЬ оГ 8сіепсе 

(одиниць/друк.арк.) та навести перелік:

1/1.0 друк.арк.

1. Луценко О.Є. 8сорш: І88ЦЕ8 ОР АОАРТАТІОК ОР ЦККАІМАК
ЬЕОІ8ЬАТІОК ОК ВКІКОШО С Ш Ь  8ЕКУАОТ8 ТО ЬІАБІЬІТУ РОК 
ЦІ8СІРПКАКУ МІ8СОКБЦСТ ТО ЕЦКОРЕАК ЦМ ОК 8ТАКБАКБ8 
(ВТ ЕХАМРЬЕ ОР ЕЦ МЕМВЕК 8ТАТЕ8 -  РОЬАКО, ВЦ Ш А М А  АКО 
С2ЕСН КЕРЦВЬІС) // ІоитаІ оГ Адуапсед КезеагсР іп Ь а ^  апгі Есопотісз, 
Vо1ите МІІ, І88ие 1(23), 8ргіпд 2017. -  Р. 103-112. (1 друк.арк.)

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім 8сорш  та У еЬ
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оГ 8еіепее) (одиниць/друк.арк.) та навести перелік:

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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17/8,9 друк. арк.

- база даних Іпіїєх Сорегпісш:
1. Авескулов В. Д. Особливості трудових правовідносин із дистанційними 

працівниками / В. Д. Авескулов // Право та інновації. — 2017. — № 2 (18). 
— С. 111-116 (0.5 друк. арк.)

2. Єрьоменко В.В. Підстави виникнення індивідуальних трудових 
правовідносин з членами фермерських господарств й інших 
сільхозгосподарств та кооперативів // Право та інновації: наук.-практ. 
журнал / редкол.: С.В. Глібко та ін. -  Х. : Право, 2017. - № 2 (18). - С. 46
54. (0,9 друк. арк.)

3. Ж ернаков В.В. Проблеми забезпечення соціально-трудових прав у процесі 
розвитку законодавства України // Право та інновації: наук.-практ. журнал / 
редкол.: С.В. Глібко та ін. -  Х. : Право, 2017. - № 2 (18). - С. 9-14 (0,5 д,а.)

4. Кравцов Д.М. Підстави розірвання трудового договору за ініціативою 
роботодавця у разі порушення працівником своїх трудових обов’язків, за 
проектом Трудового кодексу України // Право та інновації: наук. -практ. 
журнал / редкол.: С.В. Глібко та ін. -  Х. : Право, 2017. - № 2 (18). - С. 55-62 
(0,8 д.а.)

5. Луценко О.Є. «Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про 
запобігання корупції» // Право та інновації: наук.-практ. журнал / редкол.:
С.В. Глібко та ін. -  Х. : Право, 2017. -  № 2 (18). -  С. 63-68. (0,5 друк.арк.)

6. Свічкарьова Я.В. «До питання про оплату праці по договору «мінімум- 
максимум» //Право і інновації. -  2017 .- № 2.- С.24-29. (0,6 д.а.)

7. Свічкарьова Я.В. «Щодо застосування презумпції трудових відносин до 
нетипових видів зайнятості» // Право і інновації. -  2017.- №3.- С. (0,7 д.а)

8. Середа О. Г. Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб 
вирішення трудового спору. Право та інновації : наук.-практ. журн. / 
редкол.: С. В. Глібко та ін. -  Х. : Право, 2017. № 2 (18). С. 38- 45 (0,5 
друк.арк.).

9. 8егегїа О.Н. То Ше і88ие оп Ьеїїпіііоп Ше аИегпаїіуе ^ау  їо 8оІуе Ше ІаЬог 
ЬІ8риЇ£8 / УЇ8Є§гаЬ ^оита1 оп Ьитап гі§Ьї8. 2017. № 4/1. Р. 134-138 (0,5 
друк.арк.).

10.Соловйов О.В. Деякі аспекти правового регулювання дистанційної праці як 
форми нетипової зайнятості / О.В. Соловйов, Ю.В. Реброва // Електронне 
науково-практичне видання «Журнал східноєвропейського права» 
Ьїїр: //еа8їегп1 а\у. с о т . иа/, №46 (0,5 д.а.)

11. Ю шко А.М. Проблеми правового регулювання кваліфікаційних вимог до 
працівників при прийнятті на роботу (у співавт. з Гончаровою Г.С.). Право 
та інновації. 2017. № 2 (18). С. 15-24 (0,8 д.а.)

12.Яковлєв О.А. ТЬе ріасе оґ іпсепїіуе8 оґ Ше етріоуее іп Ше 8у8Їет оґ ІаЬог 
сопЬіїіош / О. А.Уакоуіеу // Європейський політико-правовий дискурс. -  
Прага : ЕVшр8ку РоШіску а Р г^п і ^ І 8кш'2. 2017. № 4(1) Р. 188-197 (0,5 друк. 
арк.)

http://easternlaw.com.ua/


13.Яковлєва Г.О. До проблеми визначення поняття «суб’єкти права 
соціального забезпечення» // Право та інновації: наук.-практ. журнал / 
редкол.: С.В. Глібко та ін. -  Х. : Право, 2017. - № 2 (18). -  С. 69-74 (0,5 друк. 
арк.)

14.Ярошенко О.М. «До питання про місце майбутнього Трудового кодексу 
України в системі джерел трудового права», Право України. -  2017. -  №6. -
С. 64-71. (1.0. друк. арк.)

15. Ярошенко О.М. «До питання про предмет права соціального забезпечення» 
// Вісник Національної академії правових наук України: зб. наук. пр. / 
редкол.: О. В. Петришин та ін. -  Х.: Право, 2017. -  №3 (90). -  С. 90-98. (0.5. 
друк. арк.)

- база даних Лсаіїетіс Кезоигсе Іпіїех Кезеагск ВіЬ:
1. Луценко О.Є. «Відсторонення державного службовця від виконання 

посадових обов’язків» // VІ8е§^ад ^оита1 оп Н итап ШдЬК. -  2017. -  № 3. -
С. 101-105. (0,5 друк.арк.)

- наукометричних базах даних Ооод1е8с1о1аг :
1. Зенин А.П. Проблеми восстановления ядерного вооружения Украиньї как 

гаранта государственной безопасности // Збірник наукових статей та 
матеріалів VIII-ї міжнародної науково-методичної конференції НТУ «ХШ» 
та 115-їміжнародної конференції Європейської асоціації з безпеки (ЕА8) 
«Безпека людини у сучасних умовах» 8-9 грудня 2016 року. 
/упоряд.:В.В.Березуцький, Г.М. Панчева, ОТ. !льїнська. -  Харків: 
ГО«СФБЖДЛ»,вид.Рожко С.Г., 2016.- С.19-35.(І8ВК 978-966-97496-6-6) 
(0,5 друк.арк.).

3.5. К ількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз
даних (8сорш та У еЬ  оГ 8сіепсе)

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 
редакцією до друку у 2017 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-
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№
з/п

Автори Назва роботи Назва видання, де
опубліковано
роботу

Том, номер 
(випуск), 
перша-остання 
сторінки роботи

Статті, прийняті редакцією до друку
1 Луценко О.Є. І88ЦЕ8 ОР 

АБАРТАТІОК 
ОР ЦККАІМАК 
ЬЕОІ8ЬАТІОК 
ОК ВКІКОІКО 
С Ш Ь
8 Е ^ А К Т 8  ТО 
ЬІАВІЬІТТ РОК 
ЦІ8СІРЬІКАКУ 
МІ8СОКБЦСТ 
ТО ЕЦКОРЕАК

Іоигпаї оГ Адуапсед 
КезеагсЬ іп Ь а ^  
апгі Есопотісз, 
Vо1ите V !!!

І88ие 1(23), 
8ргіпд 2017. -  
Р. 103-112.

https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_6_2017/pravo_6_2017_7/
https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_6_2017/pravo_6_2017_7/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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ЦМ ОК
ЗТАКОАКОЗ

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри

Всього
друкован

ої
продукції

Моног
рафії

Науков 
і статті 
в наук. 
журнал 

ах та 
наук. 

збірник 
ах

Тези 
доповіде 

й та 
наук. 

повідомл 
ень на 

конфере 
нціях

Підручн 
ики та 

навчаль 
ні

посібни 
ки з 

грифом 
МОН

Підручни 
ки і 

навчальні 
посібник 

и без 
грифу 
МОН

Збір
ники
норм
атив
ної

літер
атур

и

Кодек
си,

комен
тарі

Кількіс 
ть 

друк. 
арк. на 
одного 
виклад 

ача

1 2 3 4 5 6 7 8 9
209/244,7 6/51,32 42/24,9 155/17,8 2/52,9 1/11,28 3/86,5 8,15

3.6. *

4.РОЗВИТОК ТА ЗМ ІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ.

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників:
Проф. Ярошенко О.М. прочитав лекції практичним працівникам Державної 

аудиторської служба України та Національної академії державного управління 
при Президенті України (ХарРІ).

Доц. Сільченко С.О. провів 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.

Доц. Ю шко А.М. провела семінар-практикум для адвокатів “Припинення 
трудового договору: підстави, порядок здійснення, судова практика”, 01 червня 
2017 р., м. Харків.

4.2Доц. Цесарський Ф.А. та ас. Луценко О.Є. провели узагальнення 
практики розгляду судами трудових спорів в Київському районному суді м. 
Харкова та в Харківському районному суді з вирішення трудових спорів. Автори 
звіту про узагальнення матеріалів практики розгляду трудових спорів за 2017 рік 
дійшли висновку, що суд у цілому правильно застосовує норми законодавства про 
працю при вирішенні різних категорій трудових спорів, але інколи бракує єдиного 
підходу до тлумачення і застосування матеріально-правових норм, що знаходить 
своє відбиття у прийнятті суперечливих рішень. Аналіз наведених та інших 
судових справ свідчить про те, що справи з трудових спорів є різноаспектним і 
суд ґрунтовно підходить до вирішення цих категорій справ.
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4.3. Відповіді на запити прокуратури, суду, органів місцевої влади та
ін.:

Проф. Ж ернаков В.В. та ас. Луценко О.Є. на запит представника 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Д.О.Ляха, щодо 
невідповідності статтям 46 та 48 Конституції України положень Закону України 
«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» 
(далі -  Закон), що визначають розміри визначених Законом допомог (статті 2, 3), 
та внесення у зв’язку з цим Уповноваженим відповідного конституційного 
подання до Конституційного Суду України.

Проф. Ж ернаков В.В. та ас. Орлова Н.Г. на запит депутата Запорізької 
обласної ради Шевченка Г.М. підготували роз’яснення змісту поняття «договір», 
яке використовується в примітці 1 Ст. 354 Кримінального кодексу України з 
теоретичної точки зору та відповідно до наявної юридичної практики.

Проф. Ж ернаков В.В. та ас. Конопельцева О.О. підготували відповідь на 
запит заступника Генерального прокурора України Стрижевської А.А., щодо того, 
чи повинні особи, які на період подання декларацій перебували у відпустці для 
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або були призвані на 
військову службу за призовом під час мобілізації, подавати електронну 
декларацію.

Проф. Ж ернаков В.В. та ас. Луценко О.Є. на запит представника 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Д.О.Ляха, щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) змін, внесених Законом 
України від 6 грудня 2016 року № 1774-УІІІ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» до пункту 2 частини першої статті 7 Закону України 
від 8 липня 2010 року № 2464-УІ «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Проф. Ж ернаков В.В. та ас. Соловйов О.В. на запит Народного депутата 
України І.П. Рибака, щодо експертної оцінки проекту Закону України «Про 
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" щодо 
посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про порядок 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Проф. Ж ернаков В.В. та доц. Єрьоменко В.О. підготували відповідь на 
запит Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
щодо положень законів України «про театри та театральну справу» та «про 
Культуру».
Проф. Ж ернаков В.В. та доц. Сільченко С.О. підготували 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.

4.4. Інш а консультативна діяльність кафедри.
Проф. Ж ернаков В.В, доц. Кравцов Д.М., доц. Середа О.Г та доц. Ю шко

А.М. приймали участь в якості експертів на IV Міжнародному конкурсі наукових 
робіт імені Л.С. Таля (2017 р.), Мінськ, Республіка Білорусь.



Проф. Ж ернаков В.В. та ас. Вєннікова В.В. підготували 
відповідь на запит гаражному кооперативу «Спутник», з приводу підняття 
заробітної плати працівникам гаражного кооперативу.

Проф. Ж ернаков В.В. та ас. Красюк Т.В. підготували відповідь на запит 
заступника Фонду державного майна України Державіну В.В. стосовно 
дострокового розірвання контракту за ініціативою власника чи уповноваженого 
ним органу із керівником підприємства.

Проф. Ж ернаков В.В. та ас. Радіонова-Водяницька В.О. підготували 
відповідь на запит Заступнику Фонду державного майна України Державіну В.В, 
чи вправі суб’єкти управління здійснювати оголошення конкурсного відбору та 
проводити конкурсний відбір кандидатів на посади керівників суб'єктів 
господарювання державного сектору економіки до відкриття вакансії керівника 
підприємства керівника підприємства як це передбачено п. 2 Порядку проведення 
конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору 
економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 
2008 р. N 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників державних 
суб'єктів господарювання»

Проф. Ж ернаков В.В. та доц. Зіноватна І.В. підготували відповідь на 
запит Харківському обласному центру 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».

Проф. Ж ернаков В.В. та доц. Ш вець Н.М. підготували відповідь на запит 
Голови Об’єднання організацій роботодавців України А.К. Кінаху, щодо 
розгляду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад держаної наукової установи».

Проф. Ж ернаков В.В. та доц. Кравцов Д.М. підготували відповідь на 
депутатський запит с приводу внесення змін та доповнень до Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», Народного депутата України I. Луценко;

Кафедра постійно надає консультації та роз’яснення трудового 
законодавства для громадян, організацій та правоохоронних органів. 
Професорсько-викладацький склад кафедри притягується до розгляду скарг та 
заяв по запитах міністерств та відомств України, за проханням обласної, міської 
та районної держадміністрації.

Доценти Ковжога С.О., Карманний Є.В. мають звання академіків 
Міжнародної академії безпеки, екології та здоров’я (місто Київ). Вони є дійсними 
членами Міжнародної академії, активно працюють та здійснюють консультаційну 
діяльність при цій установі.

Доценти Ковжога С.О., Карманний Є.В. неодноразово консультували 
Президію та членів Міжнародної академії безпеки, екології та здоров’я з питань 
безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці, та були присутні 
на засіданні академії.
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Доценти Ковжога С.О., Карманний Є.В., Зенін А.П. члени 
організаційного комітету VIII студентської наукової інтернет-конференції 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Безпека 
людини і реалізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльності», 
неодноразово консультували з аспектів безпеки життєдіяльності людини 
студентів, що брали участь у цій конференції із наступних ВНЗ: Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національний університет 
цивільного захисту України, Національний технічний університет „Харківський 
політехнічний інститут”, Національна академія Національної гвардії України, 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський 
національний університет будівництва та архітектури, Харківський національний 
університет ім. В.Н.Каразіна та інших.

5. НАУКОВІ Ш КОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-П ЕДАГОГІЧНИХ
КАДРІВ

5.1 На кафедрі сформувалися наукові школи:
-  наукова школа під керівництвом к.ю.н., проф. Жернакова В.В. займається 

дослідженням теоретичних проблем загальної частини трудового права України. 
Він здійснює керівництво аспірантом заочної форми навчання Лисенко С.Ю.
-  д.ю.н., проф. Прилипко С.М. займається проблемами соціального
забезпечення. Він здійснює наукове керівництво роботами здобувачів кафедри.
-  д.ю.н. проф. Ярошенко О.М. займається теоретичними проблемами
трудового права. Він здійснює керівництво науковими роботами аспірантів 
Журавля О.Д., Шрамка О.В., аспірантом заочної форми навчання Миколайчук 
А.В.та здобувачів кафедри
-  наукова школа під керівництвом д.ю.н., проф. Слюсара А.М. займається
дослідженням проблем трудових правовідносин, суб’єктів трудового права. Він 
здійснює керівництво аспіранта Гридіним М.О. та аспірантом заочної форми 
навчання Колосовим І.В.
-  наукова школа під керівництвом к.ю.н., доц. Сільченка С.О. займається
проблемами соціального страхування. Він здійснює наукове керівництво 
аспірантом заочної форми навчання Скакун С.О. та здобувачами кафедри.

Кафедра постійно приділяє велику увагу в підготовці науково - 
педагогічних кадрів.

За 2017 рік захинені наступні кандидатські дисертації:
1. Дума Олександр Олегович «Розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше 
виконував цю роботу»,.

Науковий керівник: д.ю.н., доц. Слюсар А.М.
Офіційні опоненти: д.ю.н., доц. Клемпарський М.М., к.ю.н. Вапнярчук Н.М.

2. Корнєва Поліна Михайлівна. Принцип справедливості у праві соціального 
забезпечення, 2017 рік.

Науковий керівник: к.ю.н., проф. Жернаков В.В.
Офіційні опоненти: д.ю.н., доц. Шумна Л.П., к.ю.н., доц. Кулачок-Тітова Л.В.
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На кафедрі сформувалась наукова школа під керівництвом 
кандидата технічних наук доцента Карманного Є.В. “Цивільна безпека 
правоохоронних органів у надзвичайних ситуаціях”. Ведучі вчені наукової 
школи -  доценти Ковжога С.О., Зенін А.П.

5.2. Викладачі, які не мають наукового ступеня:
1. Ас. Соловйов О.В.
2. Ас. Орлова Н.Г.
3. Ас. Вєннікова В.В.

5.3. Підготовка відгуків на дисертації.
Кількість наданих відгуків на кандидатські дисертації -  3
Кількість наданих відгуків на докторські дисертації -  2

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 
(окремо кількісні показники).

Відгуки на автореферати докторських дисертацій -  6
Відгуки на автореферати кандидатських дисертацій -  13

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ:
6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення 

чинного законодавства та практики його застосування по місцевому 
телебаченню і радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації.

Проведення семінарів, курсів для працівників, діяльність яких пов’язана із 
застосуванням законодавства та контролем за його виконанням.

Проф. Ярошенко О.М. прочитав лекцію практичним працівникам:
- Державна аудиторська служба України;
- Національна академія державного управління при Президенті України 

(ХарРД

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.

7.1. На кафедрі працюють два студентські наукові гуртки з трудового 
права та цивільної безпеки (цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та 
охорони праці в галузі.

Роботою гуртка з трудового права керує доц. Кравцов Д.М. В його роботі 
приймають участь студенти денних факультетів. Чисельність гуртківців -35-50 
студентів.

Роботою гуртка з цивільної безпеки (цивільного захисту, безпеки 
життєдіяльності та охорони праці в галузі) керує доц. Карманний Є.В., в якому 
бере участь 37 студентів денних факультетів.

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно 
одиниць/друк.арк. 67 одиниць / 5.7 друк. друк.

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 
співавторстві з викладачами 89 одиниць / 3,1 друк. арк.
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8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМ И КОЛЕГІЯМ И 
Ж УРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ.

Проф. Жернаков В.В. та проф. Ярошенко О.М. є членами редколегії 
Республіканського міжвідомчого наукового збірника «Проблеми законності».

Проф. Ярошенко О.М. є член редакційних колегій збірників наукових праць 
“Вісник Національної академії правових наук України”, “Актуальні проблеми 
права: теорія і практика”, “Теорія і практика правознавства”, а також науково - 
юридичного журналу “Юридична наука і практика”.

Проф. Прилипко С.М. є членом редакційної колегії Вісника Академії 
правових наук України, Науково-практичного видання «Право та інновації».

Доценти Ковжога С.О., Карманний Є.В. протягом дев’яти, а доцент Зенін 
А.П. - протягом шости років є членами редакційної колегії видання:

Матеріали VШ-ї студентської наукової інтернет-конференції Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Безпека людини і реалізація 
права на працю в сучасних умовах життєдіяльності», 20 -  21 квітня 2017 року. -  
Х.: Нац. юрид. ун-т, 2017. -  624 с.

9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМ ІЇ, СТИПЕНДІЇ, 
ОТРИМ АНІ НАУКОВЦЯМ И КАФЕДРИ.

Проф. Ярош енка О.М. обрано член-кореспондентом Національної академії 
правових наук України. Нагороджений Грамотою Департаменту науки і освіти 
Харківської обласної державної адміністрації.

Доц. Ш вець Н.М. нагороджена почесною грамотою з нагоди святкування 
Дня юриста в Україні за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, 
високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю.

Доц. Яковлєв О.А. отримав подяку ректора Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого за сумлінну працю, високий професіоналізм 
та з нагоди Дня університету.

Ас. Красю к отримала почесну грамоту ректора Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток 
освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 
святкування Дня університету.

Доц. Зенін А.П. отримав наступні відзнаки та нагороди:
- Подяка Голови Громадської організації «Спілка фахівців безпеки 

життєдіяльності людини» професора Березуцького В.В. за активну співпрацю та 
участь у VIII Міжнародної науково-методичній конференції НТУ(ХПІ) та 115-ї 
Міжнародної конференції Європейської асоціації з безпеки (ЕА8) «Безпека 
людини у сучасних умовах» - 09.12.2016р.;

- Грамота Ректора ХНАДУ А.М. Туренко, якою нагороджена студентка 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого Склярова А.В. (група 02-16м-04) за наукову роботу ( 
науковий керівник доцент Зенін А.П.) у Всеукраїнському конкурсі студентських 
робіт з охорони праці. -  ХНАДУ, 28.03.2017р.;
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- Грамота Ректора ХНАДУ А.М. Туренко, якою нагороджений 

студент НЮУ ім. Ярослава Мудрого Макаров М.В. (група 04-16м-14) за наукову 
роботу ( науковий керівник доцент Зенін А.П.) у Всеукраїнському конкурсі 
студентських робіт з охорони праці. -  ХНАДУ, 28.03.2017р.

Доц. Ковжога С.О. отримав наступні відзнаки та нагороди:
- нагороджений заступником голови оргкомітету конференції д.т.н., проф. 

Березуцьким В.В. сертифікатом учасника VIII-ої Міжнародної науково- 
методичної конференції та 115-ої Міжнародної конференції Європейської 
Асоціації Безпеки (ЕА8) "Безпека людини у сучасних умовах", яку проводив 
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

Тема доповіді: Застосування технологій та інформаційно-експертних систем 
космічного базування для удосконалення аспектів безпеки життєдіяльності

- Студентка господарсько-правовового факультету Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 5 курс, група 02-16м-05, 
Бумага К.Ю. 28.03.2017 р. нагороджена Ректором Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету д.т.н., проф. Туренко А.М. грамотою за 
наукову роботу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 
охорони праці.

Тема роботи: Аспекти організації охорони праці адвокатського об’єднання у 
реаліях сьогодення.

Девіз: ^ а ^ е г »  («Адвокат»).
Наукові керівники: доценти кафедри Карманний Є.В., Ковжога С.О.
- Студентка господарсько-правовового факультету Національного

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 5 курс, група 02-16м-05, 
Гудзь Ю.В. 28.03.2017 р. нагороджена Ректором Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету д.т.н., проф. Туренко А.М. грамотою за 
наукову роботу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 
охорони праці.

Тема роботи: Аспекти організації охорони праці адвокатського об’єднання у 
реаліях сьогодення.

Девіз: ^ а ^ е г »  («Адвокат»).
Наукові керівники: доценти кафедри Карманний Є.В., Ковжога С.О.
- Професорсько-викладацькому колективу кафедри трудового права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 26.04.2017 р. 
Проректором з науково-педагогічної роботи Харківського національного 
університету будівництва та архітектури д.т.н., проф. Гончаренко Д.Ф. 
оголошена подяка та вручена грамота за високий рівень підготовки студентів- 
учасників Міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна 
безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» 
(студентська секція).

- Студентка інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 5 курс, група 01-16м-11, 
Глушенко В.В. підготувала на цю конференцію доповідь на тему: Екологізація, 
як шлях виходу із кризи.

Наукові керівники: доценти кафедри Ковжога С.О., Карманний Є.В.



Доц. Карманний Є.В отримав наступні відзнаки та нагороди:
- нагороджений заступником голови оргкомітету конференції д.т.н., проф. 

Березуцьким В.В. сертифікатом учасника VШ-ої Міжнародної науково- 
методичної конференції та 115-ої Міжнародної конференції Європейської 
Асоціації Безпеки (ЕА8) "Безпека людини у сучасних умовах", яку проводив 
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

Тема доповіді: Застосування технологій та інформаційно-експертних систем 
космічного базування для удосконалення аспектів безпеки життєдіяльності

- нагороджений головою громадської організації «Спілка фахівців з безпеки 
життєдіяльності людини» д.т.н., проф. Березуцьким В.В. подякою за участь у 
VШ-ій Міжнародній науково-методичній конференції Національного технічного 
університету "Харківський політехнічний інститут" "Безпека людини у сучасних 
умовах", та за плідну багаторічну освітянську й наукову роботу із напрямку 
безпеки життя і діяльності людини.

- Студентка господарсько-правовового факультету Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 5 курс, група 02-16м-05, 
Бумага К.Ю. 28.03.2017 р. нагороджена Ректором Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету д.т.н., проф. Туренко А.М. грамотою за 
наукову роботу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 
охорони праці.

Тема роботи: Аспекти організації охорони праці адвокатського об’єднання у 
реаліях сьогодення.

Девіз: ^ а ^ е г »  («Адвокат»).
Наукові керівники: доценти кафедри Карманний Є.В., Ковжога С.О.
- Студентка господарсько-правовового факультету Національного

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 5 курс, група 02-16м-05, Гудзь 
Ю.В. 28.03.2017 р. нагороджена Ректором Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету д.т.н., проф. Туренко А.М. грамотою за 
наукову роботу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 
охорони праці.

Тема роботи: Аспекти організації охорони праці адвокатського об’єднання у 
реаліях сьогодення.

Девіз: ^ а ^ е г »  («Адвокат»).
Наукові керівники: доценти кафедри Карманний Є.В., Ковжога С.О.
- Професорсько-викладацькому колективу кафедри трудового права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 26.04.2017 р. 
Проректором з науково-педагогічної роботи Харківського національного 
університету будівництва та архітектури д.т.н., проф. Гончаренко Д.Ф. оголошена 
подяка та вручена грамота за високий рівень підготовки студентів-учасників 
Міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. 
Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська 
секція).

- Студентка інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 5 курс, група 01-16м-11,
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Глушенко В.В. підготувала на цю конференцію доповідь на тему: 
Екологізація, як шлях виходу із кризи.

Наукові керівники: доценти кафедри Ковжога С.О., Карманний Є.В.

10. ІНШ А ІНФОРМ АЦІЯ  ЩОДО ДІЯЛЬН О СТІ КАФЕДРИ,
ЯКА ЗАСЛУГОВУЄ НА УВАГУ.

Проф. Жернаков В.В. виступив ініціатором проведення в Університеті і 
співорганізатором 9-10 грудня 2017 р. українсько-німецького заходу за підтримки 
Міністерства закордонних справ ФРН - фінальної частини проекту «Молодь 
дебатує», у якому взяли участь 180 учнів старших класів 8-ми регіонів України.

Проф. Прилипко С.М. співпрацює з закордонними науковими установами: 
Мукоіаз Котегіз Шгуегзіїу г. Вильнюс (Литва); Ууїаиїа8 Маапи8 Шіуегеіїу г. 
Каунас (Литва); Vі1піаи8 ип^егзіїеїаз, г. Вильнюс (Литва).

Проф. Прилипко С.М., проф. Слюсар А.М. та проф. Ярошенко О.М. є 
членами спеціалізованої вченої ради Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого.

Доц. Вєтухова ІА . є членом вченої ради !нституту підготовки слідчих 
кадрів для МВС України (міжфакультетська вчена рада , вул. Динамівська 4).

Проф. Ярошенко брав участь у пілотному проекті ШАГО щодо 
реформування ВШ-послуг в України (пілотний проект).

Викладачі кафедри беруть активну участь у співробітництві із Юридичною 
клінікою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, разом 
із студентами -  консультантами III -  V курсів !нститутів та факультетів готують 
відповіді на запити громадян.

Участь у роботі Штабу цивільного захисту університету.
Багато років доценти Ковжога С.О., Карманний Є.В., Зенін А.П. є 

співробітниками штабу Цивільного захисту Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого:

- Ковжога С.О. -  заступник Начальника штабу ЦЗ;
- Карманний Є.В. -  заступник Командира загону формувань цивільного 

захисту;
- Зенін А.П. -  секретар Комісії з надзвичайних ситуацій.

Як співробітник штабу Цивільного захисту НЮУ імені Ярослава Мудрого у 
2017 році доцент Ковжога С.О.:

-  брав участь у забезпеченні виконання головного завдання Цивільного 
захисту університету на 2017 рік -  проведення заходів спрямованих на 
підтримання в готовності до сталого функціонування органів управління, і 
структурних підрозділів, готовності до проведення ефективних заходів щодо 
захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників університету при 
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного 
характеру, можливих терористичних актів, організованого переведення системи 
цивільного захисту з мирного часу на особливий період;

http://www.masterstudies.com/universities/Lithuania/VMU/


-  брав участь в організації та проведенні 16.06.2017 р. 
Спеціального об’єктового тренування співробітників та студентів НЮУ з ЦЗ за 
темою: «Організація і проведення заходів захисту особового складу університету 
в умовах надзвичайної ситуації». Під час тренування були відпрацьовані 
конкретні заходи з ліквідації наслідків хімічно небезпечної ситуації та 
надзвичайної ситуації природного характеру;

-  брав участь у приведенні до 01 березня 2017 р. організаційних і 
плануючих документів ЦЗ університету у відповідність до змін, що були прийняті 
в поточному році до Кодексу цивільного захисту України;

-  брав участь у переробці й затвердженні Плану цивільного захисту 
університету на особливий період;

-  протягом 2017 року брав участь у переробці «Плану дій органів 
управління, сил і структурних підрозділів університету в режимах повсякденної 
діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану 
(особливого періоду)»;

-  брав участь у переробці й вдосконаленні комплекту документації з 
оперативного управління заходів цивільного захисту університету для «Робочого 
планшету начальника штабу ЦЗ університету»;

-  продовжував роботу по узгодженню заміських зон розташування на 
випадок НС та в особливий період, уточненню списків евакуйованих;

Як співробітник штабу Цивільного захисту НЮУ імені Ярослава Мудрого у 
2017 році доцент Карманний Є.В.:

-  брав участь у забезпеченні виконання головного завдання Цивільного 
захисту університету на 2017 рік -  проведення заходів спрямованих на 
підтримання в готовності до сталого функціонування органів управління, і 
структурних підрозділів, готовності до проведення ефективних заходів щодо 
захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників університету при 
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного 
характеру, можливих терористичних актів, організованого переведення системи 
цивільного захисту з мирного часу на особливий період;

-  брав участь в організації та проведенні 16.06.2017 р. Спеціального 
об’єктового тренування співробітників та студентів НЮУ з ЦЗ за темою: 
«Організація і проведення заходів захисту особового складу університету в 
умовах надзвичайної ситуації». Під час тренування були відпрацьовані конкретні 
заходи з ліквідації наслідків хімічно небезпечної ситуації та надзвичайної ситуації 
природного характеру;

-  брав участь у приведенні до 01 березня 2017 р. організаційних і 
плануючих документів ЦЗ університету у відповідність до змін, що були прийняті 
в поточному році до Кодексу цивільного захисту України;

-  брав участь у переробці й затвердженні Плану цивільного захисту 
університету на особливий період;

-  протягом 2017 року брав участь у переробці «Плану дій органів 
управління, сил і структурних підрозділів університету в режимах повсякденної 
діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану 
(особливого періоду)»;
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Як співробітник штабу Цивільного захисту НЮУ імені Ярослава Мудрого у 
2017 році доц. Зенін А.П:

-  брав участь у забезпеченні виконання головного завдання Цивільного 
захисту університету на 2017 рік -  проведення заходів спрямованих на 
підтримання в готовності до сталого функціонування органів управління і 
структурних підрозділів, в готовності до проведення ефективних заходів щодо 
захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників університету при 
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного 
характеру, можливих терористичних актів;

-  в червні брав участь в підготовці і організації Спеціального об’єктового 
тренування (16.06.2017 р.) співробітників та студентів НЮУ за темою: 
«Організація і проведення заходів захисту особового складу університету в 
умовах надзвичайної ситуації»;

- протягом року брав участь в підготовці матеріалівз питань заходів 
цивільного захисту університету для доповіді Ректора Міністру освіти і науки 
України про стан і підготовку цивільного захисту університету, для відповідей 
на запити Департаменту освіти та науки Харківської обласної державної 
адміністрації, Головного управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в Харківський області, посадових осіб з питань цивільного захисту 
Київської районної адміністрації м. Харкова;

- брав участь в корегуванні інформаційно-довідкових матеріалів 
документації штабу цивільного захисту університету відповідно до оперативних 
вказівок та інформації.

Підвищення кваліфікації в 2017 р.
Доцент Кравцов Д.М., та ас. Орлова Н.Г. підвищили педагогічну 

кваліфікацію на курсах «Школи професійної майстерності» НЮУ імені Ярослава 
Мудрого 21 березня 2017 г. -  27 березня 2017 р.

Завідувач кафедри
трудового права проф. Ж ернаков В.В.


