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2. Доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права.
3. Теоретичш та практичш проблеми дисциплшарноУ вщповщальностц 1.5 д.а.
4. Теоретичш та практичш проблеми дисцишпнарноУ вщповщальностц 1.5 д.а.
4.1. Виконана НДР була впроваджена: при шдготовш 4 навчально-методичних 
пошбниюв, при шдготовш 2 наукових статей, при шдготовш 1 тез наукових 
доповщей та повщомлень;.
4.2. Проведено дослщження:
- шдстав притягнення до дисцишпнарно!' вщповщальност! пращвниюв, що 
порушують законодавство про охорону пращ та особливостей квал1фжаш 1 таких 
порушень;
- окремих питань роз1рвання трудового договору з пращвником, внаслщок 
вчинення ним винних дш, що тягнуть за собою втрату дов1р’я.
8. VIII М1жнародна науково-практична конференшя «Розвиток трудового права i 
права сощального забезпечення: теор1я i практика» (м. Харюв, 05 жовтня 2018 р.).

- Кравцов Д.М. Обов’язки прац1вника у сфер1 охорони прац1 та дисциплшарна 
вщповщальшсть за ix невиконання. Пор1вняяъно-анал1тичне право: електр. наук, 
фах. вид. 2018. № 3. С. 149-153 URL: http://pap.in.Ua/3 2018Z42.pdf (дата 
звернення: 23.11.2018) -  обсяг: 0,75 д.а.
- Kravtsov D. Loss of Confidence as Grounds for Termination of a Labour Agreement. 
Visegrad journal on human rights. 2018. № 5 — в редакщ’У, публжащя очжуеться 
протягом грудня 2018 р. -  ачня 2019 р. -  обсяг: 0,5 д.а.
- Кравцов Д.М. Трудовий догов1р або шдряд -  чи мае роботодавець право вибору? 
Розвиток трудового права i права софалъного забезпечення: meopin i практика: 
тези доп. та наук, повщомл. учасниюв VIII М1жнар. наук.-практ. конф. (м. Харюв, 
05 жовт. 2018 р.). Харюв. 2018. С. 177-182 -  обсяг: 0,25 д.а.

- Кравцов Д.М. Обов’язки пращвника у сфер1 охорони праш та дисциплшарна 
вщповщальшсть за ix невиконання. Пор1вняльно-аналтичне право: електр. наук, 
фах. вид. 2018. № 3. С. 149-153 URL: http://pap.in.ua/3 2018Z42.pdf (дата 
звернення: 23.11.2018) -  обсяг: 0,75 д.а. - Index Copernicus International 
(Республжа Польша).
- Kravtsov D. Loss of Confidence as Grounds for Termination of a Labour Agreement. 
Visegrad journal on human rights. 2018. № 5 -  в редакщУ, публжащя очжуеться 
протягом грудня 2018 р. -  шчня 2019 р. -  обсяг: 0,5 д.а. - Index Copernicus 
International (Республжа Польша).
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