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Нацюнального юридичного ушверситету ii4eni Ярослава Мудрого
за 2018 piK1. Орлова Натшия Геннадй'вна.2. Асистент кафедри трудового права.3. «Правове регулювання дисцишпнарноУ вщповщалыюсН пращвпиюв водного транспорту» - 1.0 д.а.4. «Правове регулювання дисцишпнарноУ вщповщальносН пращвпиюв водного транспорту » - 1.0 д.а.4.1. Виконана НДР була впроваджена: при шдготовщ 1 навчально-методичного поабника, науковоУ статп та 2 тез наукових допов1дей та повщомлень.4.2. Паукова новизна отриманих результате:- встановлено, ню дисциплшарна вщповщальшсть пращвпиюв морського i pi4KOBoro транспорту обумовлена географ1чною вщдалешстю виконання трудових обов'язюв вщ конкретного роботодавця, наявшстю щдвищених заход1в безпеки, направлених на охорону життя i здоров'я невизначеного кола oci6 (члешв еюпажу, пасажир1в), наявщстю зобов'язань з дотримання не лише законодавчих ак и в УкраУни, а й м1жнародних угод i конвенцш;- визначепо, що за змютом обов'язки пращвпиюв водного транспорту можна подшити на дек1лька труп: 1) загальш вимоги щодо дотримання трудовоУ дисцигипни; 2) обов'язки, безпосередньо спрямовагп на дотримання безпеки функщонування водного транспорту; 3) обов'язки з шдтримання професшних навичок на надежному piBHi, а також знания та дотримання вимог нормативно-правових агспв;- запропоновапо гпд дисциплшарним проступком на водному транспорп розум1ти порушення дисцигипни на борту судна, у порту чи на територй' шдприсмств, установ, оргагйзацш водного транспорту як у робочий, так i не у робочий час, за що законодавством передбачено застосування заход1в дисцишпнарноУ вщповщальностц- внесено пропозищю закршити у статутах про дисцишпну пращвпиюв водного транспорту таю дисциплшаргп стягнення, що накладаються за порушення трудовоУ дисцишпни, як догана, попередженпя про неповну службову вщповщшсть та звшьнення.- обгрунтовано позищю, що вщсторонення вщ роботи нращвника водного транспорту не можна застосовуваги у якосп заходу дисцишпнарного стягнення до порушника трудовоУ дисцишпни, адже вщсторонення е класичним запоб1жним заходом у трудовому upaei. Вщсторонення вщ роботи нращвника водного транспорту слщ вважати тимчасовим заходом до прийняття остаточного р1шення про можливють чи неможливють виконання пращвником передбаченоУ трудовим договором роботи, гпд час якого пращвнику забороняеться будь-яка д1яльгпсть на судш га не виплачуеться заробггна плата.5. Участь у розробщ законопроект та проект1в ппггих нормативних акт1в.5.1. *5.2. *5.3. *5.4. *6. Зв'язок з практикою:

6. 1. *6.2. *6.3. *



6.4. *6.5. *7. *8. Участь у конференшях, семшарах (вказати повну назву конференцп, дату та iviicne проведения).Розвиток трудового права i права согцального забезпечення: теор1я i практика. VIII 1УПжнародна науково-практична конференшя, 5 жовтня 2018 р., м. Харюв, Нащональний юридичний ушверситет iMeHi Ярослава Мудрого;Сучасне державотворення та правотворення: питания теорп та практики. М1жнародна науково-практична конференшя, 7-8 грудня 2018 р., м. Одеса, 11ричорноморська фундац1я права.9. Видавнича д1яльшсть (монографп, стагп, навчальш поабники, тези та in.).- Орлова Н.Г. До питания про диференшащю правового регулювання трудових вщносин пращвниюв водного транспорту // у зб. «Розвиток трудового нрава i права сошального забезпечення: теор1я i практика»: тези доп. та наук. пов1домл. учасник1в УШ  М1жнар. иаук.-практ. конф.(м. Харюв, 05 жовт. 2018 р.) за ред. О.М.Ярошенка. -  Харюв: ФОП Панов А .И ., 2018. -  с. 347-350 (0,2 д.а.);- Орлова Н.Г. До питания про правов1 засоби забезпечення виконання трудових обов'язюв праьпвииками водного транспорту // у зб. «Сучасне державотворення та правотворення: питания теорй' та практики»: тези доп. та наук, повщомл. учасниюв М1жнар. наук.-практ. конф.(м. Одеса, 7-8 грудня 2018 р.) -  в редакцп (0,3 д.а.);- Орлова Н.Г. Правов1 засоби забезпечення виконання трудових обов'язюв прашвниками водного транспорту // Науковий журнал «Науковий в1сник М1жнародного гума1птарного ун1верситету. Сер1я «Юриспрудетпя». -  Одесса. 2018. - № 35 -  в редакцп (0,5 д.а.).10-1 8 . *
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