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i\ieni Я РО СЛ А ВА М УД РО ГО  ЗА 2018 PIK1. Сшьченко Серий Олександрович2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права.3. Локальне регулювання сошального страхування як 3aci6 забезпечення гпдвищення р1вня сошального захисту, 1,5 д.а.
4. Локальне регулювання сошального страхування як 3aci6 забезпечення шдвшцення р1вня сошального захисту, 1,5 д.а.

4 .1 . Форми внровадження виконаних НДР (шдроздши п1дручника «Право сошального забезпечення УкраУни: 2.2, 11.2).
4.2. Наукова новизна отриманих результате:Проведено дослщження сфери та можливостей локального нормативно-правового регулювання сошального страхування.[Остановлено, що таке регулювання в нишшшх умовах оргашзацп системи сошального страхування може мати Micue виключно в як cnoci6 регламентацй' вщносин добров1льного couiaiibHoro страхування. Це зумовлено тим, що в Укра'пп практично виключена можлив1сть страхувальниюв впливати на форми, обсяги та розм1ри матер1ального забезпечення та сошальних послуг за загальнообов'язковим державним сошальним страхуванням. Тому на piBHi локального регулювання можливо лише передбачати певш оргашзацшш момента, пов'язаш з д1яльшстю та взаемод1ею страхувальника i застрахованих в межах надання забезпечення за загальнообов'язковим державним сошальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностг Також певний потеншал локальне регулювання мае при запровадженш медичного страхування.

5. Участь у розробш законопроекта та проекта шших нормативних акта.
5.1. Участь у шдготовш законопроекта: приймав участь у розробш законопроекту «Про внесения змш i доповнень до Закону Укра’ши «Про запровадження нових 1нвести1нйних можливостей, гарантування прав та законних iHTepeciB суб'ект1в гпдприемницькоУ д1яльнос'п для проведения масштабно! енергомодерн1за1П1» на замовлення ПРООН.
5.2. Рецензування (шдготовка експергних висновк1в) проект1в закон1в та йиних нормативно-правових акНв.
5.3. Робота консультантом ком1тет1в Верховно'! Ради УкраУни.
5.4. Робота консультантом шших вищих та державних оргашв влади.6. Зв'язок з практикою:
6.1. Проведения узагальнень практики застосування законодавсгва та проведения iHumx согцологзчних досл1джень.6.2. Пщготовка допов1дних записок до судових, правозастосовчих та шших державних орган i в.
6.3. Участь у розробш проекНв постанов Пленум1в Верховного Суду УкраУни, Вищих спешалгзованих суд1в УкраУни та Ух рецензування.
6.4. Прочиташ лекш! практичиим прац1вникам: проведено 3 заедания Комггету по грудовому праву АсощащУ правник1в УкраУни шодо застосування GDPR, судово! практики по трудовим спорам та трудовим в1дносинам в умовах медичноУ реформи, а також 3 семшари для прац1вник1в кадрових служб з питань дотримання трудового законодавства та проведения nepeeipoK Державною службою УкраУни з питань пращ.
6.5. ГПдготовка вщповщей (висновк1в) на запита оргашв державно'! влади та м1сцевого самоврядування, оргашзацш та громадян: прийняв участь у п1дготошн паукового висновку шодо конституц1йного подання 45 народних депутата УкраУни щодо в1дпов1дност1 КонститущУ УкраУни (конституц1йност1) положения пункту 6 частини друго! статт1 42 Закону УкраУни «Про вищу оевггу» вщ 1 липня 2014 року № 1556-V II.7. Чи ви е депутатом м1сцево'! ради, чи входите до складу шших оргашв м1сцевого самоврядування (в тому числ1 робочих та дорадчих).8. Участь у конференшях, семшарах (вказати повну назву конференш'!, дату та Micue проведения):
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