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1. Зшоватна 1ляна BiKTopiBHa.
2. Кандидат юридичних наук, доцент.
3. Система м1жнародних сощальних стандарпв. 1,5 д.а.
4. Система м1жнародних соц1альних стандарт1в. 1,5 д.а.

4.1. Наукова стаття, тези наукових доповщей та повщомлень.
4.2. В умовах сучасного еколопчного стану кра'ши здоров’я потребуе 

особливого догляду та спостереження з боку л1кар1в. Тому доречним може 
стати спроба законодавчого закршлення щор1чних медичних огляд1в 
молодого населения вжом до 28 роюв, оск1льки, це, д1йсно, найб1льш 
активний перюд розвитку та становления доросло'Г людини. А вже п1сля 
досягнення 28-р1чного в!ку i по досягненню 35 роюв встановити проведения 
обов’язкових огляд1в кожн1 2 роки. Актуальною е необхщшсть внесения зм1н 
до чинного законодавства, що встановлюе перелж роб1т 3i шк1дливими або 
небезпечними умовами npani на яких заборонена праця неповнол1тшх, з 
урахуванням сучасних умов npani та здоров’я молодц адже з моменту 
прийняття цих нормативно-правових акт1в пройшло бшыне двох десятюв 
роюв, змшилися шюдлив1 чинники виробництва та загальний стан здоров’я 
молодого поколшня значно попршився.

3 метою уникнення порушень прав науково-педагопчних прашвниюв з 
боку роботодавця, необхщно внести змши до чинного законодавства, 
вщповщно до яких слщ ч1тко визначити пщстави i порядок конкурсного 
вщбору для таких посад науково-педагопчних прашвниюв: професор, 
доцент, старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист, науковий 
пращвник б1блютеки. Щодо кер1вних посад науково-педагопчних 
прашвниюв, зокрема: кер!вник (ректор, президент, начальник, директор); 
заступник кер1вника (проректор, Bine-президент, заступник начальника, 
заступник директора, заступник завщувача), дiяльнicть якого безпосередньо 
пов’язана з освпшм або науковим процесом; директор (начальник) шституту, 
його заступники, д1яльнють яких безпосередньо пов’язана з освпшм або 
науковим процесом; декан (начальник) факультету, його заступники, 
дiяльнicть яких безпосередньо пов’язана з освпшм або науковим процесом; 
директор б1блютеки; завшувач (начальник) кафедри; завщувач асп!рантури, 
докторантури необх{дно передбачити ч!ткий порядок обрання за конкурсом. 
5 * * *

6. Зв’язок з практикою:
6.2. ГПдготовка наукового висновку на запит Конституцшного Суду
У кра'ши щодо в1дповщносп KoHCTHTynii У кра'ши (KOHCTHTynifiHocTi)
положения ч. 20 ст. 86 Закону У кра’ши «Про прокуратуру» Bin 14.10.2014
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р. № 1697-VII в редакцп Закону УкраТни «Про внесения змш та визнання 
такими, що втратили чиншсть, деяких законодавчих аюпв УкраТни» вщ 
28.12.2014 р. №76-VIII.
П1дготовка наукового висновку на запит Конституцшного Суду УкраТни 
щодо в1дпов1дност1 Конституц1Т УкраТни (конституцшност1) положения п. 
5 розд1лу III «Прик1нцев1 положения» Закону УкраТни «Про внесения змш 
та визнання такими, що втратили чиншсть, деяких законодавчих акт1в 
УкраТни» вщ 02.03.2015 р. № 213-VIII.

у * * *

8. Безпека людини i реал1защя права на працю в сучасних умовах 
життед1яльностп IX студентська наукова штернет-конференщя 
Нащонального юридичного ун1верситету iMeHi Ярослава Мудрого, 
м. Харюв, 26-27 кв1тня 2018 р.
Розвиток трудового права i права соц1ального забезпечення: теор1я i 
практика: VIII М1жнародна науково-практична конференщя, м. Харк1в, 05 
жовт. 2018 р.

9. Зюкша П.В., Зшоватна I.B. Актуальн1 проблеми законодавчого 
регулювання охорони пращ молод1 в УкраТш та шляхи Тх вир1шення: 
матер1али IX-T студент, наук. 1нтернет-конф. Нац. юрид. ун-ту iMeHi 
Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1защя права на працю в 
сучасних умовах життед1яльностЬ>, 26-27 кв1тня 2018 р. -  X.: Нац. юрид. 
ун-т, 2018. -  С. 209-215. (0,2 д.а.)
Зшоватна I.B. Правове регулювання конкурсних засад прийняття на роботу 
науково-педагопчних пращвниюв: тези доп. та наук, повщомл. учасниюв 
VIII М1жнар. наук.-практ. конф. «Розвиток трудового права i права 
сощального забезпечення: теор1я i практика» / за ред. О. М. Ярошенка. -  
Харюв: ФОП Панов А.Н, 2018. -  С. 241-245. (0,2 д.а.)
Zinovatna I. legal regulation of the dismissal of officials // Visegrad journal on 
human rights -  № 6. -  2018 (в редакцп). (0,6 д.а.)
Зшоватна I.В. М1жнародш стандарта у сфер1 сощального забезпечення // 
Науковий вюник Miжнapoднoгo гумаштарного ушверситету. -  Сер1я 
«Юриспруденщя». -  № 35/.- 2018 (в редакцп). (0,5 д.а.)

9.2. Видання «Visegrad journal on human rights» внесено до м1жнародноТ 
наукометрично'Т бази даних Index Copernicus (1C), Польша.

Науковий вюник М1жнародного гумаштарного ушверситету. Сер5я: 
«Юриспруденщя» включено до м1жнародноТ наукометричноТ бази Index 
Copernicus International (Республша Польша)
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18. Почесна грамота Нацюнального юридичного ушверситету iMeHi Ярослава 
Мудрого;

Подяка за участь в оргашзацй' II ВсеукраУнських судових дебат1в з 
трудового права;

Подяка судд1 II ВсеукраУнських судових дебат1в з трудового права.

Зв1т затверджений на зас1данн1 кафедри трудового права вщ

27.11.2018 р.
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