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ВетуховоУ I.A.
1. Ветухова 1рина Анатолпвна
2. К.ю.н., доцент, доцент кафедри
3. Право на вщпочинок жшок та oci6 i3 амейними обов'язками, 1,5 д.а
4. Право на вщпочинок жшок та oci6 i3 с1мейними обов'язками, 1,5 д.а.
4.1. Наукова стаття
4.2. Проанал1зовано питания правового регулювання вщпустки по 
догляду за дитиною, передбаченими як м1жнародними нормативно- 
правовими актами, так i трудовим законодавством УкраТни.
Дослщжено порядок надання вказаноТ в1дпустки i 1сторичному 
аспект!. Особлива увага придшена практичному застосуванню 
окремих положень трудового законодавства при наданш вщпустки по 
догляду за дитиною особам i3 Лмейними обов'язками.
5 * * *

6.5 Вщповщь на запит представника уповноваженого Верховно'! Ради 
УкраТни з прав людини Д.О. Ляха щодо невщповщност1 Конституцп' УкраТни 
(неконституцшност1) зменшення Законом УкраТни вщ 03.10.2017 р. № 2148- 
VIII «Про внесения змш до деяких законодавчих акт1в» УкраТни щодо 
пщвищення пеней'», у тому числ1 перерахунку пенеш з 01.10.2017 р. 
величини страхового стажу 1,35% до 1% та порушення у зв'язкуз цим статей 
22 та 58 Конституцп УкраТни. 
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8.

Приймала участь у УШ КЛжнароднш науково-практичнш конференцп 
«Розвиток трудового права i права сощального забезпечення: теор1я i 
практика», Нац1ональний юридичний ун1верситет 1мен1 Ярослава Мудрого, 
м. Харк1в, 05 жовтня 2018 р.
Приймала участь у У11 ВсеукраТнськш науково-практичн1й конференцп 
«Актуальш проблеми трудового законодавства, законодавства про державну 
службу та службу в правоохоронних органах», Харювський нацюнальний 
ушверситет внутр1шн1х справ; Харк1в, 16 листопада 2018 р.

9. Видавнича д1яльшсть:
Стаття «Правове регулювання в1дпустки по догляду за дитиною за 
законодавством УкраТни: теоретичш та практичш питания»; Право та 
шновацп: наук.-практ. журн./редкол.: С.В.Гл1бко та iH. Харк1в: Право: 2018. 
№ 2(22). 148 с. (0,9 д.а.) '
Тези допов1д1 «Правове регулювання умов працй пор1вняльна 

характеристика» у зб. «Розвиток трудового права i права сощального 
забезпечення: теор1я i практика»:тези доп. та наук, повщомл. учасник1в УШ 
М1жнар. наук.-практ. конф.(м. Харк1в, 05 жовт. 2018 р.) за ред.
О.М.Ярошенка. -  Харюв: ФОП Панов А.Н., 2018. -  539 с.(0,3 д.а.). наук.



Тези доповш «Сучасш шдходи правового регулювання трудовоУ дисциплши 
в трудовому правЬ> у зб. «Актуальш проблеми трудового законодавства, 
законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах»: 
матер1али У11 ВсеукраТнськоТ науково-практичноТ конференцй’ (м. 
Харюв,16 листопада 2018 р.) ; за заг. ред. К.Ю.Мельника. -  X.: Харюв. над. 
ун-т внутр. справ. -2018. -  427 с. ( 0,3 д.а.)] Q * * *
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18. Нагороджена Почесною Грамотою Нацюнального Юридичного 
Ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у 
розвиток осв1ти i науки, високий професюнал1зм, багатор1чну сумлшну 
працю та з нагоди святкування Дня юриста.

Зв1т затверджений на засщанш кафедри трудового права в1д
06 грудня 2018 року протокол № 5
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29.1 1.2018 року доц. Ветухова I.A.


