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2. Кандидат юридичних наук, професор, кафедри трудового права.
3. Право на працю та cyMicHi права у сфер! npani, 1.5 друк. арк.
4. Право на працю та сумюш права у сфер! пращ, 1, 6 друк. арк.
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (пщручник, науков1 статп, тези 
наукових доповщей)

Пщручник, науков1 стагп, тези доповщей на конференщях.
4.2. Наукова новизна отриманих результапв.

На пщстав! наукового анал1зу тенденцш розвитку украУнського суспшьства i 
м1жнародно-правового регулювання сощально-трудових прав зроблено висновки 
про необхщшсть формування нового бачення правового мехашзму реал1защУ 
права на працю i права на достатнш життевий р1вень. Основою для його 
формування е позищя, згщно якоУ у сучасних умовах права людиш у сфер! npani 
не можуть бути зведеш ильки до свободи людини у трудовому середовипц. 
Людина мае права на гщну оплату npani, на гщш умови npani, на пдне ставлення 
до неУ з боку члeнiв трудового колективу i роботодавщв. Конституцшне право на 
достатнш pieeHb життя поступово трансформуеться у право на пдний р1вень 
життя, що зумовлюе закртлення в}дпов1дних обов’язк5в cy6 eKTiB як публ1чно- 
правових, так i приватно-правових вщносин.
5. У часть у po3po6ni законопроект!в та проекпв iHmnx нормативних акт1в.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4. С членом робочоУ групи ком1тету ВерховноУ Ради з питань сощальноУ 
пол1тики, зайнятост! та пенс1йного забезпечення з доопрацювання проекту 
Трудового кодексу.
6. Зв'язок з практикою:
6.1.6.2.
6.3.
6.5 Пщготовлено науково-практичш висновки:

- на запит заступника голови Конституцшного Суду УкраУни Тупицького 
О.М. щодо вщповщносп KoHCTHTynii УкраУни (конституц1йност!) положень 
шостого речения частини першоУ статп 13 УкраУни «Про ncnxiaTpHHHy 
допомогу».

- на запит голови комщету з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронноУ д1яльност} ВерховноУ Ради УкраУни Кожем'яюна А.А. щодо 
пропозиц1й та зауважень до Проекту Закону УкраУни «Про внесения змш до 
деяких закошв УкраУни щодо забезпечення у достуш до правничих профес!й oci6,
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яю мають осв1тньо-науковий, науковий р1вень вигцоУ освНи у галуз1 
права» №7396 вщ 13 грудня 2017 р.

- на запит представника уповноваженого Верховно'! Ради УкраУни з прав
людини Д.О Ляха щодо нев1дпов1дност1 Конституцп* УкраУни
(неконституц1йност1) зменшення Законом УкраУни вщ 03.10.2017 р. № 2148-VIII 
«Про внесения змш до деяких законодавчих акт1в» УкраУни щодо шдвищення 
пеней'», у тому числ1 перерахунку пенсш з 01.10.2017 р. величини страхового 
стажу 1,35% до 1% та порушення у зв'язкуз цим статей 22 та 58 Конституцп' 
УкраУни.

- на запит голови ком1тету у справах ветерашв, учасниюв бойових дш, 
учасник1в антитерористичноУ операцй' та людей з швалщшстю О.Ю. Третьякова 
щодо проекту Закону УкраУни «Про засади правового i сощального захисту 
заручниюв, 1нших незаконно позбавлених вол1 оЫб» (реестр. № 8006 в1д 
06.02.2018 року), поданого народним депутатом УкраУни Геращенко I.B. та 
шшими народними депутатами УкраУни.

8. Участь у конференщях, семшарах:
- М1жнародна науково-практична конференщя «Актуальн! проблеми 

державно-правового розвитку УкраУни в контексл 1нтеграц1йних процеав», 
28 березня 2018 р., м. Запор1жжя, ЗНТУ.

- Розвиток трудового права i права соц1ального забезпечення: теор1я i 
практика. VIII М1жнародна науково-практична конференц1я, 5 жовтня 201 8 
р., м. Харк1в, Нацюнальний юридичний ун1верситет iMeHi Ярослава 
Мудрого.

- Вдосконалення системи колективно-догов1рного регулювання як необхщна 
умова стаб1льност1 сощально-трудових в1дносин та подальшого розвитку 
сощального д1алогу в УкраУн1», 8 листопада 2018 р., м. Харк1в, Нащональна 
служба посередництва i примирения; НТУ «ХП1».

- Актуальн1 проблеми трудового законодавства, законодавства про державну
службу та службу в правоохоронних органах. VII ВсеукраУнська науково- 
практична конференщя, 16 листопада 2018 р., м. Харюв, Харювський
нацюнальний ушверситет внутршшх справ.

- Теоретичн1 та практичш проблеми застосування норм цив1льного, 
трудового та господарського права в сучасних умовах, 23 листопада 2018 р., м. 
Дншро, Дшпропетровський державний ушверситет внутршшх справ.
9. Видавнича д1яльшсть (монограф1У, п1дручники, статт1, навчальн1 пощбники, 
тези наукових допов1дей):
Статт1:
Теоретичш i практичн1 проблеми реал1зацй" права на пдну працю // Право i 
сусп1льство. 2018. №5. 4.1. С. 101 -104 (0,5 д.а.)

Тези конференцш:
1. - Свроштеграцшш процеси як фактор розвитку законодавства про працю 

УкраУни» //Актуальш проблеми державно-правового розвитку УкраУни в
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контекста штеграцшних процешв: матер1али м1жнародноУ науково- 
практичноУ конференцй-, 28 березня 2018 р., м. Запор1жжя,. (0,2 д.а.)

2. Право на пдну працю: питания формування i забезпечення // Розвиток 
трудового права i права соц1ального забезпечення: теор1я i практикал тези 
доп. та наук, повщомл. учасниюв VIII М1жнар. наук.-практ. конф. (м.
Харюв,05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. -  Харюв : ФОП Панов 
А.Н, 2018. С.95-99 (0,3 д.а.)

3. Проблеми законодавчого регулювання та реал1защУ прав у сфер1 npani // 
Актуальш проблеми трудового законодавства, законодавства про державну 
службу та службу в правоохоронних органах : матер1али VII ВсеукраУнськоУ 
наук.-практ. конф. (м. Харюв, 16 листопада 2018 р .); за заг. ред. К. Ю. 
Мельника. -  X. : Харюв. нац. ун-т внутр. справ, 2018. -  С. 64-69 (0,3 д.а.).

4. Право на пдний р1вень життя: проблеми реал1зацП' в УкраУнi // Теоретичш та 
практичж проблеми застосування норм цившьного, трудового та 
господарського права в сучасних умовах: матер1али Всеукр. Наук.-практ. 
конф (м. Дншро, 23 листопада 2018 р.): у 2-х частинах. Ч. 1 -  Дншро: 
Видавець Бша К.О., 2018. с. 50-52 (0,3 д.а.)

9.1. *
9.2.
10. £ членом редколепУ наукового зб1рника «Проблеми законности).
11. *
12.
13. Пщготовлено 1 вщгук на автореферат кандидатсько'У дисерташУ.
14. *
15. Сшвпраця i3 фундац1ею «1нтернешнл Хауз Зоненберг» (ФРН) i3 розвитку 
проекту «Молодь дебатуе» в УкраУн1 i проведения на баз1 Ун1верситету заключних 
еташв всеукраУнського конкурсу серед учн1в старших клашв i3 метою 
профор1ентац1У (за шдтримки МЗС ФРН).
1 6 . *
17. *
18. *
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