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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КАФЕДРИ: 

 

1.1 Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження. 

У 2018 році кафедра здійснювала наукові дослідження за цільовою 

комплексною програмою «Проблеми вдосконалення правового 

регулювання відносин у сфері праці та соціального захисту».  

 

1.2. Склад кафедри і публікації викладачів: 

1. Ярошенко О.М., д.ю.н., професор 

«Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні», 

2 друк. арк. 

Опубліковано 13 друк. арк. 

Монографії: 

1. «Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: 

сучасний стан та стратегія розвитку» /Ярошенко О.М., Прилипко С.М., Занфірова 

Т.А.: монографія. – Харків: Право, 2017. – 208 с. (13 д.а.) 

2. Правове та законодавче забезпечення економічної безпеки України: 

моногр. / За ред. А.П. Гетьмана, Є.М. Білоусова, Г.В. Анісімової. – Х.: Право, 

2017. – 336 с. Розділ 3.7. Комерційна таємниця як об‘єкт трудових відносин та її 

місце в економічній безпеці підприємства (19.53 друк. арк.) 

3. Правове забезпечення оплати праці державних службовців: актуальні 

проблеми теорії та практики : монографія / О.М. Ярошенко, А.М. Слюсар,О. А. 

Яковлєв, Г.О. Яковлєва, О.А Соколова, П.О. Яковлєв; за заг. ред. проф. О.М. 

Ярошенко. – Харків : Юрайт, 2018. – 260 с. (11.24 друк. арк.) 

Велика юридична енциклопедія. Т. 11: Трудове право, 2018. Х. : Право: 22 

друк. арк. 

«Атестація працівників» 

«Атестація робочих місць за умовами праці» 

«Відсторонення від роботи» 

«Внутрішній трудовий розпорядок» 

«Глобальна доповідь міжнародної організації праці» 

«Грубе порушення трудових обов‘язків» 

«Джерела трудового права» 

«Достатній життєвий рівень» 

«Єдність і диференціація правового регулювання праці» 

«Кодекс законів про працю України» 

«Конституція України» 

«Контракт у трудовому праві» 

«Локальні акти у сфері праці» 

«Масове вивільнення працівників» 

«Метод трудового права» 

«Міжнародна організація праці» 

«Міжнародно-правове регулювання праці» 

«Надзвичайна ситуація» 

«Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі» 
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«Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу» 

«Оціночні поняття і трудовому праві» 

«Переведення на іншу роботу» 

«Пожежна безпека» 

«Поновлення на роботі» 

«Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця» 

«Порядок укладення трудового договору» 

«Право на працю» 

«Право на соціальне забезпечення» 

«Правовідносини у сфері трудового права» 

«Предмет трудового права» 

«Припинення трудового договору» 

«Програма гідної праці» 

«Прогул» 

«Професійне навчання працівників» 

«Професійний розвиток працівників» 

«Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є його стороною» 

«Розірвання трудового договору з ініціативи працівника» 

«Система трудового права» 

«Скорочений робочий час» 

«Строковий трудовий договір» 

«Сфера дії законодавства про працю» 

«Техногенна безпека» 

«Трудова функція» 

«Форма виплати заробітної плати» 

«Цивільний захист» 

Статті: 

1. До питання про предмет права соціального забезпечення// Вісник 

Національної академії правових наук України: зб. наук. пр. / редкол.: О. В. 

Петришин та ін. – Х.: Право, 2017. – №3 (90). – С. 90-98 0.5 друк. арк. 

2. Щодо сутності поняття «робочий час» та його характерних ознак/ 

Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Юридичні 

науки», 2018. – Вип. 1. – Т. 1. – С. 126-129 0.5 друк. арк. 

3. Соціально-правовий вимір Української держави в умовах євроінтеграції// 

Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах 

Європейського Союзу: збірник наукових праць, присвячений пам‘яті професора 

В.П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М.І. 

Іншина; упорядники О.В. Тищенко, Л.С. Нецька, І.С. Сахарук. – К.: ДП «Прінт 

Сервіс», 2017. – С. 529-535. 0,5 друк.арк. 

Тези: 

1. Щодо значення оціночних понять у трудовому праві// Напрями розвитку 

науки трудового права та права соціального забезпечення: матеріали VI 

Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю кафедри трудового та 

господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ 
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(м. Харків, 3 лист. 2017 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника. Харків: Харків. 

нац. ун-т внутр. справ, 2017. С. 61-63. 0.2 друк. арк. 

2. Професійний розвиток працівників в Україні: проблемні питання 

проведення атестації та шляхи їх вирішення з урахуванням зарубіжного досвіду 

Scientific and pedagogic internship «Higher education institutions as a medium for the 

formation of a new generation of lawyers»: Internship proceedings, June 11-15, 2018. 

Sandomierz. 236 pages. 0.3 друк.арк. 

3. Проект Трудового кодексу України (№1658 від 27.12.2014 р.) – 

кодифікований акт чи закон про працю// Розвиток трудового права і права 

соціального забезпечення: теорія і практика: тези доп. та наук. повідомл. 

учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. 

М. Ярошенка. – Харків : ФОП Панов А.Н, 2018. – С. 18-24. 0.2 друк.арк. 

 

2. Слюсар А.М., д.ю.н., професор 

«Особливості КТС як суб’єкта трудового права», 2,0 друк.арк.  

Опубліковано 2,0 друк.арк. 

Монографія:  

1. Правове забезпечення оплати праці державних службовців: актуальні 

проблеми теорії та практики: монографія / О.М. Ярошенко, А.М. Слюсар, О.А. 

Яковлєв, Г.О. Яковлєва, О.А Соколова, П.О Яковлєв; за заг. ред. проф. О.М. 

Ярошенка. – Харків: Юрайт, 2018. – 260 с. (1.0 друк. арк.); 

Велика юридична енциклопедія. Т. 11: Трудове право, 2018. Х. : Право: 

«Атестація працівників» - с. 11-14 (0,5 друк. арк.) 

«Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі» - с. 

352-356 (0,5 друк. арк.) 

 

3. Жернаков В.В., к.ю.н., професор 

«Право на працю та сумісні права у сфері праці», 1,5 друк.арк.  

Опубліковано 1,6 друк.арк. 

Статті: 

1. Теоретичні і практичні проблеми реалізації права на гідну працю // Право 

і суспільство. 2018. №5. Ч.1. С.101-104 (0,5 д.а.) 

Тези: 

1. Євроінтеграційні процеси як фактор розвитку законодавства про працю 

України» //Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті 

інтеграційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

28 березня 2018 р., м. Запоріжжя, . (0,2 д.а.) 

2. Право на гідну працю: питання формування і забезпечення // Розвиток 

трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика^ тези доп. та 

наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків,05 жовт. 

2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : ФОП Панов А.Н, 2018. С.95-99 (0,3 

д.а.) 

3. Проблеми законодавчого регулювання та реалізації прав у сфері праці // 

Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну 

службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-
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практ. конф. (м. Харків, 16 листопада 2018 р.) ; за заг. ред. К. Ю. 

Мельника. – X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 64-69 (0,3 д.а.) 

4. Право на гідний рівень життя: проблеми реалізації в Україні // Теоретичні 

та практичні проблеми застосування норм цивільного, трудового та 

господарського права в сучасних умовах: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. 

Дніпро, 23 листопада 2018 р.): у 2-х частинах. Ч.1 – Дніпро: Видавець Біла К.О., 

2018. с. 50-52 (0,3 д.а.) 

 

4. Цесарський Ф.А., д.ю.н., доцент 

«Правова і соціально-економічна сутність трудового договору за нормами 

діючого законодавства України про працю», 2 друк. арк. 

Опубліковано1.9 друк.арк. 

Статті: 

1. «Підстави і порядок розірвання трудового договору із керівником 

підприємства, установи, організації: шляхи вдосконалення» // Право та інновації : 

наук.-прак. журн. / редкол.: С. В. Глібко та ін. Харків : Право, 2018. №2 (22). с. 7-

12. 0,5 друк. арк. 

2. «Economic and legal analysis of premiums and increments to staff» / K. 

Yu.Melnyk, F. A. Tsesarsky, O. V. Seletskyi // Науковий вісник Полісся. – 2018. –

№2 (14). Ч. 1. – С. 232-241.(Web of Science) 1 друк. арк. 

Тези: 

1. «Розірвання трудового договору із керівником підприємства: деякі 

проблеми» // Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і 

практика : тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : ФОП Панов А. 

Н.– с. 82-85.0,2 друк. арк. 

2. «Актуальні форми діяльності профспілок за сучасних умов» // Актуальні 

проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та 

службу в правоохоронних органах : матеріали VII Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 р.) ; за заг. ред. К. Ю. 

Мельника. – Х. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – с. 101-103, 0,2 друк. арк. 

 

5. Єрьоменко В.В., к.ю.н., доцент 

«Конкурсне заміщення посад державних службовців», 1,5 друк.арк.  

Опубліковано 1,5 друк.арк. 

Стаття: 

1. Колизии между основните принципи и правните разпоредби на трудовото 

законодателство на Украйна // Право и социална політика: Колекция: Актуални 

проблеми на трудовото и осигурителното право, Том IX / редактиран от 

Красимира Средкова. – София : Унивкрситетско издателство «Св. Климент 

Охридски», 2017. – С. 65-71. (0,6 друк. арк.) 

2. Конкурс як підстава виникнення індивідуальних трудових правовідносин з 

державними службовцями// Право та інновації: наук.-практ. журнал / редкол.: 

С.В. Глібко та ін. – Х. : Право, 2018. - № 2 (22). - С. 41-47. (0,7 друк. арк.) 

Тези: 
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1. Конкурсне заміщення посад державних службовців// Розвиток 

трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика : тези доп. та 

наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 

2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : ФОП Панов А. Н.– С. 144-146 (0,2 

друк. арк.) 

 

6. Вєтухова І.А., к.ю.н., доцент 

«Право на відпочинок жінок та осіб із сімейними обов´язками», 1,5 друк.арк.  

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті:  

1. «Правове регулювання відпустки по догляду за дитиною за 

законодавством України: теоретичні та практичні питання»; Право та інновації: 

наук.-практ. журн./редкол.: С.В.Глібко та ін. Харків: Право: 2018. № 2(22). 148 с. 

(0,9 д.а.)  

Тези: 

1. «Правове регулювання умов праці: порівняльна характеристика» у зб. 

«Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і 

практика»:тези доп. та наук. повідомл. учасників УШ Міжнар. наук.-практ. 

конф.(м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) за ред. О.М.Ярошенка. – Харків: ФОП Панов 

А.Н., 2018. – 539 с.(0,3 д.а.). наук.  

2. «Сучасні підходи правового регулювання трудової дисципліни в 

трудовому праві» у зб. «Актуальні проблеми трудового законодавства, 

законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах»: 

матеріали У11 Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків,16 

листопада 2018 р.) ; за заг. ред. К.Ю.Мельника. – Х.: Харків. нац. ун-т внутр. 

справ. –2018. – 427 с. ( 0,3 д.а.) 

 

7. Сільченко С.О., к.ю.н., доцент 

«Локальне регулювання соціального страхування як засіб забезпечення 

підвищення рівня соціального захисту», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 2,65 друк.арк. 

Статті: 

1. «Проблемы реализации прав застрахованных при проведении экспертизы 

временной утраты трудоспособности» // Legea si Viata. – 2018. – № 2. – С. 90–94 

(0,7 д.а.). 

2. Igor A. Zupanets, Viktoriia Ye. Dobrova, Kseniia L. Ratashna, Sergii O. 

Silchenko. Introduction of open visiting policy in intensive care units in Ukraine: policy 

analysis and the ethical perspective // Asian Bioethics Review. – 2018. – № 10. – P. 

105–121. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу до статті : 

http://doi.org/10.1007/s41649-018-0057-9 (1 д.а.). 

Тези: 

1. «Розірвання трудового договору у зв‘язку з припиненням повноважень 

посадових осіб: погляд крізь призму судової практики» // Тенденції розвитку 

науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доповідей 

учасників міжнародної наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. 

http://doi.org/10.1007/s41649-018-0057-9
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М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – С. 159–161 (0,2 д.а.).  

2. «Проблеми забезпечення прав пацієнтів на знеболення під час надання 

паліативної допомоги» // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 7. 

Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. «Проблеми реалізації і захисту 

соціальних прав в Україні» (м. Львів, 27 квіт. 2018 р.). – Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 

2018. – С. 235–238 (0,3 д.а.). 

3. «Як зменшити дефіцит Пенсійного фонду України? Збільшувати 

заробітну плату» // Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та 

соціальне забезпечення // Тези доп. та наук. повідомл. учасників VII Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В. В. Жернакова. – Харків 

: Право, 2017. – С. 435–440. (0,25 д.а.). 

4. «Окремі питання запобігання гендерної дискримінації у сфері праці на 

локальному рівні» // Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства 

про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 листопада 2018 р.) ; за заг. ред. К. 

Ю. Мельника. – X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 212–215 (0,2 д.а.). 

 

8. Юшко А.М., к.ю.н., доцент 

«Теоретичні та практичні проблеми юридичних гарантій права працівників 

на участь в управлінні організаціями», 1,5 друк.арк.  

Опубліковано 2,7друк.арк. 

Монографія: 

1. Форми і механізм реалізації працівниками права на участь в управлінні 

закладами вищої освіти. Учасники Національної інноваційної системи: 

інституційно-функціональний аналіз в праві: монографія / За ред. А.П. Гетьмана, 

С.В. Глібка. Харків: Право, 2018. Підрозділ 2.3. Розділу 2. (1 д.а.) 

Статті: 

1. Правове регулювання професійних стандартів в Україні. Право та 

інноваційне суспільство: електрон. наук. вид. 2018. № 2 (11). URL: 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Yushko11.pdf(0, 7 д.а.) 

Тези: 

1. Вчена рада закладу вищої освіти як орган представницької демократії. 

Права людини і демократія: зб. наук. ст. за матеріалами наук.-практ. конф., м. 

Харків, 15 травня 2018 р. Редкол.: А.П. Гетьман, І.В. Яковюк та ін. Харків, 2018. 

С. 46-50. (0,3 д.а.) 

2. До питання про стандарт юридичної (правничої) освіти в Україні. 

Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку: 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю 

юридичного факультету Донецького національного університету Василя Стуса 

(18 травня 2018 р.) / Донецький національний університет імені Василя Стуса; за 

заг. ред. д.ю.н. проф. А.Г. Бобкової. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. С. 

37-40. (0, 2 д.а.) 

3. Деякі аспекти судової практики у питаннях застосування контрактів до 

працівників. Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і 

практика: тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Yushko11.pdf
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(м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. Харків: ФОП Панов 

А.Н., 2018. С. 220-229. (0, 5 д.а.) 

 

9. Яковлєв О.А., к.ю.н., доцент 

«Елементи правового режиму регулювання трудових відносин»», 1,5 

друк.арк.  

Опубліковано 4,7 друк.арк. 

Монографія: 

1. Правове забезпечення оплати праці державних службовців: актуальні 

проблеми теорії та практики : монографія / О.М. Ярошенко, А.М. Слюсар,О. А. 

Яковлєв, Г.О. Яковлєва, О.А Соколова, П.О. Яковлєв; за заг. ред. проф. О.М. 

Ярошенко. – Харків : Юрайт, 2018. – 260 с. (10.8 друк. арк.) 

Велика юридична енциклопедія. Т. 11: Трудове право, 2018. Х. : Право: 

«Атестація робочих міст» - с. 14-18 (0,5 друк. арк.) 

«Виробнича аварія» - с. 36-38 (0,5 друк. арк.) 

«Гнучкий режим робочого часу» - с. 81-84 (0,5 друк. арк.) 

«Істотні умови праці» - с. 221-223 (0,5 друк. арк.) 

«Медичний огляд» - с. 303-308 (0,5 друк. арк.) 

«Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу» - с. 358-361 (0,5 друк. арк.) 

«Нещасний випадок на виробництві » - с. 367-371 (0,5 друк. арк.) 

«Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є його стороною» - 

с. 583-588 (0,5 друк. арк.) 

Статті: 

1. Медичні огляди: окремі проблемні питання правового забезпечення// 

Право та інновації: наук.-практ.журн. /редкол.: С.В.Глібко та ін. Харків: Право, 

2018. №2 (22). – С.23-28. (0,5 друк. арк.) 

Тези: 

1. Зміст і основні засади соціальної політики держави у сфері праці// 

Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика : 

тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 

05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : ФОП Панов А. Н.– с. 229-

234 (0,2 друк. арк.). 

2. Соціальний діалог як важлива складова регулювання умов праці// VІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми трудового 

законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних 

органах», Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, 16 

листопада 2018 р. – С. 236-239 (0,2 друк. арк.). 

 

10. Кравцов Д.М., к.ю.н., доцент 

«Поняття, зміст та види юридичної відповідальності в трудовому праві», 

1,5 друк.арк.  

Опубліковано 2,5 друк.арк. 

Статті: 
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1. Обов‘язки працівника у сфері охорони праці та дисциплінарна 

відповідальність за їх невиконання. Порівняльно-аналітичне право: електр. наук. 

фах. вид. 2018. № 3. С. 149-153 URL: http://pap.in.ua/3_2018/42.pdf 0,75 д.а. 

2. Loss of Confidence as Grounds for Termination of a Labour Agreement. 

Visegrad journal on human rights. 2018. № 5 – в редакції, публікація очікується 

протягом грудня 2018 р. – січня 2019 р. 0,5 д.а. 

Тези: 

1. Трудовий договір або підряд – чи має роботодавець право вибору? 

Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика: 

тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 

05 жовт. 2018 р.). Харків. 2018. С. 177-182 – обсяг: 0,25 д.а. 

 

11. Юровська В.В., д.ю.н., доцент 

«Особливості правового регулювання публічно-правових відносин», 1,5 

друк.арк.  

Опубліковано 17,0 друк.арк. 

Монографія: 

1. Методи адміністративного права: питання теорії та практики. Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 2018. 344 с.(14.3 д.а.) 

Статті: 

1. Юровська В. В. Аналіз методу правового регулювання правовідносин, 

пов‘язаних із охороною атмосферного повітря. Право і суспільство. 2018. № 1. Ч. 

2. С. 140–145. (0,5 д.а.) 

2. Юровська В. В. До питання про критерії визначення методу правового 

регулювання для забезпечення охорони атмосферного повітря. Приватне та 

публічне право. 2018. № 1. С. 99–103. (0,5 д.а.) 

3. Юровська В. В. Концептуальні засади децентралізації повноважень із 

забезпечення охорони атмосферного повітря та балансування пов‘язаних із цим 

екологічних та економічних інтересів. Підприємництво, господарство і право. 

2018. № 2. С. 90–95. (0,5 д.а.) 

4. Юровська В. В. Диспозитивне адміністративно-правове регулювання 

запровадження та функціонування стандартів освіти та освітніх програм: 

поточний стан та перспективи вдосконалення. Підприємництво, господарство і 

право. 2018. № 3. С. 100–105. (0,5 д.а.) 

5. Юровська В. В. Диспозитивна складова системи забезпечення якості освіти 

за законодавством України. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Юридичні науки». 2018. № 1. Т. 2. С. 39–42. (0,5 д.а.) 

Тези: 

1. Юровська В. В. Теоретичне підґрунтя та практичний інструментарій 

залучення громадянського суспільства до охорони атмосферного повітря. Правова 

держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 16–17 лютого 2018 р. – 

Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. С. 88–91 (форма участі 

– заочна). (0,2 д.а.) 

 

http://pap.in.ua/3_2018/42.pdf
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12. Середа О.Г., к.ю.н., доцент 

«Основні тенденції розвитку прав людини у сфері праці в сучасних умовах», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3.4 друк.арк. 

Статті: 

1. Щодо деяких аспектів відмежування нагляду та контролю за 

дотриманням трудового законодавства // Международный научно-практический 

журнал «Право и закон». Кыргызская Республика. – 2018. – №1 – С. 46-50, 0,5 

друк. арк. 

2. Забезпечення принципу верховенства права у процесі реалізації 

конституційного права на працю // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України. – 2018. – № 2. – С. 42-46.0,5 друк. арк. 

3. Медіація (посередництво) як можливість вирішення індивідуальних 

трудових конфліктів: досвід країн Європейського Союзу // Вісник Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України. – 2018. – № 4 (подано до редакції 

журналу).0,5 друк. арк. 

4. Проблема працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні: причини та 

шляхи подолання / О. Г. Середа, В. В. Макітренко // Світ науки та освіти. – 

2018. - № 2 (подано до редакції журналу).0,5 друк. арк. 

5. Актуальні проблеми експансії трудового права» / О. Г. Середа, М. В. 

Пилипенко. // Світ науки та освіти. – 2018. – №2. (подано до редакції 

журналу)0,5 друк. арк. 

6. Проблемні питання працевлаштування молоді в Україні / Середа О. Г., 

Грекова О. О., Зозуля О. О. // Молодий вчений. -2018.-№ 11 (63) (подано до 

редакції журналу).0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. До питання впровадження інституту блокчейну в трудових відносинах // 

Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика : 

тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 

05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : ФОП Панов А. Н.– с. 189-

193.0,2 друк. арк. 

2. Медіація (посередництво) як можливість захисту прав працівників та 

вирішення трудових спорів (конфліктів): досвід США // VІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми трудового законодавства, 

законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах», 

Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, 16 листопада 

2018 р. – С. 73-77.0,2 друк. арк. 

 

13. Свічкарьова Я.В., к.ю.н., доцент 

«Нетипова зайнятість: особливості трудових відносин», 1,5 друк.арк.  

Опубліковано 1,7 друк.арк. 

Статті: 

1. Щодо повідомлення про виклик в договорі про роботу за викликом 

//«Наукові записки. Серія: Право».№1.- 2018. – С.39-43. (0,4 д.а.); 

2. Договір про роботу за викликом: деякі питання охорони праці // Право та 
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інновації: наук.-практ.журн. / редкол.: С.В.Глібко та ін. Харків: Право, 

2018. №2 (22). – С.28-34.(0,7 д.а.); 

Тези: 

1. Договір про роботу за викликом: умова «доступності» // Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та 

практичний виміри», 25-26 квітня 2018 р. м. Суми на базі юридичного факультету 

Сумського національного аграрного університету. – с.176-180.(0,3 д.а.). 

2. Договір про роботу за викликом: деякі питання проведення інструктажів з 

охорони праці //Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: 

теорія і практика : тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : 

ФОП Панов А.Н, 2018. – 539 с. С.182-188. (0,3 д.а.). 

 

14. Яковлєва Г.О., к.ю.н., доцент 

«Соціальна політика як засіб реалізації соціальної функції держави», 1,5 

друк.арк.  

Опубліковано 1.9 друк.арк. 

Монографія: 

1. Правове забезпечення оплати праці державних службовців: актуальні 

проблеми теорії та практики : монографія / О.М. Ярошенко, А.М. Слюсар,О. А. 

Яковлєв, Г.О. Яковлєва, О.А Соколова, П.О. Яковлєв; за заг. ред. проф. О.М. 

Ярошенко. – Харків : Юрайт, 2018. – 260 с. (1.8 друк. арк.) 

Велика юридична енциклопедія. Т. 11: Трудове право, 2018. Х. : Право: 

«Аморальний проступок» - с. 7-10 (0,5 друк. арк.) 

«Випробування при прийнятті на роботу» - с. 33-36 (0,5 друк. арк.) 

«Вихідна допомога» - с. 40-41(0,5 друк. арк.) 

«Втрата довір‘я до працівника» - с. 64-67 (0,5 друк. арк.) 

«Загальнообов‘язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві» - с. 161-164 (0,5 друк. арк.) 

«Загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття» - с. 164-169 (0,5 друк. арк.) 

«Загальнообов‘язкове державне соціальне у зв‘язку з тимчасовою втратою 

працездатності » - с. 169-172 (0,5 друк. арк.) 

«Масове вивільнення працівників» - с. 288-291 (0,5 друк. арк.) 

«Право на соціальне забезпечення» - с. 467-473 (0,5 друк. арк.) 

Тези: 

1. Щодо сутності соціальної функції держави// Розвиток трудового права і 

права соціального забезпечення: теорія і практика : тези доп. та наук. повідомл. 

учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. 

М. Ярошенка. – Харків : ФОП Панов А. Н.– С. 443-447 (0,2 друк. арк.). 

2. До питання про визначення сфери дії права соціального забезпечення// 

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в 

правоохоронних органах», Харківський національний університет внутрішніх 

справ, м. Харків, 16 листопада 2018 р. – С. 232-236 (0,2 друк. арк.). 
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15. Швець Н.М., к.ю.н., доцент 

«Актуальні питання удосконалення законодавства про працю у сфері 

захисту прав працівників», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,5 друк.арк. 

Статті: 

1. Дисциплінарна відповідальність працівника за проектом Трудового 

кодексу України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 12. С. 126-131 

(0,7 д.а.). 

2. Окремі правові аспекти трудової міграції. Журнал східноєвропейського 

права. the Journal of Eastern European Law. 2018. № 47. С. 152-164 (0,7 д.а.) 

3. Правове регулювання охорони праці неповнолітніх в Україні та 

європейських країнах. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 9. 

Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/issues/2018/9/3789 (0,5 д.а.) 

Тези: 

1. «До питання про захист прав роботодавця під час страйку». 

Всеукраїнська науково-практична конференція. Тенденції розвитку науки 

трудового права та права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. 

(20 квітня 2018 р., м. Київ). С. 179-183 (0,2 д.а.). 

2. «Правові засади протидії мобінгу в трудових відносинах». Розвиток 

трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика: тези доп. та 

наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 жовтня 

2018 р.). С. 215 – 220 (0,2 д.а.). 

3. «Окремі правові аспекти захисту прав медичних працівників у сфері 

трудових відносин». Новітні тенденції сучасної юридичної науки: тези доп. та 

наук. повідомл. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 30 листопада-1 

грудня 2018 р.) (тези знаходяться у редакції) (0,2 д.а.). 

 

16. Зіноватна І.В., к.ю.н., доцент 

«Система міжнародних соціальних стандартів», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк.арк. 

Статті: 

1. legal regulation of the dismissal of officials // Visegrad journal on human rights 

– № 6. – 2018 (в редакції). (0,6 д.а.) 

2. Зіноватна І.В. Міжнародні стандарти у сфері соціального забезпечення // 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія 

«Юриспруденція». – № 35/.– 2018 (в редакції). (0,5 д.а.) 

Тези: 

1. Зюкіна П.В., Зіноватна І.В. Актуальні проблеми законодавчого 

регулювання охорони праці молоді в Україні та шляхи їх вирішення: матеріали 

ІХ-ї студент. наук. інтернет-конф. Нац. юрид. ун-ту імені Ярослава Мудрого 

«Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах 

життєдіяльності», 26-27 квітня 2018 р. – Х.: Нац. юрид. ун-т, 2018. – С. 209–215. 

(0,2 д.а.) 

https://www.inter-nauka.com/issues/2018/9/3789
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2. Зіноватна І.В. Правове регулювання конкурсних засад прийняття 

на роботу науково-педагогічних працівників: тези доп. та наук. повідомл. 

учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток трудового права і права 

соціального забезпечення: теорія і практика» / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків: 

ФОП Панов А.Н, 2018. – С. 241–245. (0,2 д.а.) 

 

17. Красюк Т.В., к.ю.н., асистент 

«Особливості праці науково-педагогічних працівників у вищих навчальних 

закладах культури та мистецтва», 1,5друк.арк.  

Опубліковано 1,5 друк.арк. 

Статті: 

1. Проблемні аспекти праці науково-педагогічних працівників у закладах 

вищої освіти культури та мистецтва // електронне наукове фахове видання 

«Порівняльно-аналітичне право». Ужгород: Ужгородський національний 

університет. – №4. – 2018. – с. 193-196(0, 7 д.а.) 

Тези: 

1. Спірні питання щодо дії особливого періоду в Україні// Розвиток 

трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика : тези доп. та 

наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 

2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. Харків : ФОП Панов А.Н., 2018. С. 294-300 (0,3 

д.а.) 

2. Диференціювання понять «заробітна плата», «рівень середньої заробітної 

плати», «середня заробітна плата»/Актуальні проблеми трудового законодавства, 

законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : 

матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 

листопада 2018 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. X. : Харків. нац. ун-т внутр. 

справ, 2018. С. 158-162 (0,2 д.а.). 

3. Актуальні проблеми юридичної освіти в Україні // Проблеми модернізації 

юридичної освіти в Україні та в країнах ЄС: матеріали наукової конференції (м. 

Сандомир, Республіка Польща, 3 грудня 2018 р.) С. 110-114 (0,3 д.а.) 

 

18. Радіонова-Водяницька В.О., к.ю.н., асистент 

«Шляхи вдосконалення основного кодифікованого акту у праці щодо 

підвищення рівня захисту трудових прав та конституційних гарантій працівників 

у разі розірвання трудового договору за п. 1 ст. 40 КЗпП України», 1,5 друк.арк.  

Опубліковано 1.5 друк.арк. 

Стаття: 

1. Радіонова-Водяницька В.О. До питання принципів організації та 

правового регулювання атестації працівників // Право та інновації: наук.-практ. 

журнал.- №2 (22). - 2018.—С.54-60 (0,7 друк. арк.) 

2. Штатний розпис: його роль у регулюванні трудових відносин//Право і 

суспільство: наук. журнал (у редакції) 0.5 д.а. 

Тези: 

1. Значення штатного розпису у регулюванні трудових правовідносин// у зб. 

«Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і 
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практика»:тези доп. та наук. повідомл. учасників УШ Міжнар. наук.-

практ. конф.(м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) за ред. О.М.Ярошенка. – Харків: ФОП 

Панов А.Н., 2018. – с. 304-309 (0.3 д.а.) 

 

19. Конопельцева О.О., к.ю.н., асистент 

«Правові підстави при прийнятті на роботу», 1,5 друк.арк.  

Опубліковано 1,5 друк.арк. 

Статті: 

1. «Щодо співвідношення понять «припинення трудового договору», 

«розірвання трудового договору» та «звільнення» // Право та інновації : наук-

практ. журн. / редкол.: С. В. Глібко та ін. Харків : Право, 2018. - № 2 (22).- С.54-59 

(0.6 д.а.);  

2. «Персональні дані працівника: поняття та правове регулювання» // Право 

і суспільство : Всеукр. наук. журнал. – 2018. - № 5-1. – С. 105-111 (0.6 д.а.);  

Тези: 

1. «Теоретичні та практичні проблеми реалізації права на працю»// у зб. 

«Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і 

практика»:тези доп. та наук. повідомл. учасників УШ Міжнар. наук.-практ. 

конф.(м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) за ред. О.М.Ярошенка. – Харків: ФОП Панов 

А.Н., 2018. – с. 289-294 (0.3 д.а.) 

 

20. Бурнягіна Ю.М., к.ю.н., асистент 

«Проблеми вдосконалення інституту оплати праці в умовах реформування 

законодавства про працю», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк.арк. 

Статті: 

1. Поняття і юридична природа локального правового регулювання оплати 

праці // // Право та інновації: наук.-практ.журн. /редкол.: С.В.Глібко та ін. Харків: 

Право, 2018. №2 (22). – С. 66 – 75. ( 0,8 д.а.) 

Тези: 

1. Щодо питання інтерпретації термінів ―оплата праці‖ й ―заробітна плата‖ 

за трудовим законодавством України // Розвиток трудового права і права 

соціального забезпечення: теорія і практика: тези доп. та наук. повідомл. 

учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 2018) / за ред. О.М. 

Ярошенка. – Х.: ФОП Панов А.М., 2018. – С. 279 – 285. (0,4 д.а.). 

2. Щодо поняття і юридичної природи локального правового регулювання 

оплати праці // Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про 

державну службу та службу в правоохоронних органах: 

матеріалиVІІВсеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 

листопада 2018 р.); за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X.: Харків. нац. ун-т внутр. 

справ, 2018. – С. 126 – 130. ( 0,3 д.а.). 
 

21. Авескулов В.Д., к.ю.н., асистент 

«Диференціація правового регулювання трудових відносин за формою 

власності роботодавця», 1,5 друк.арк.  
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Опубліковано 1.5 друк.арк. 

Статті: 

1. «Форма власності на майно роботодавця як підстава диференційованого 

регулювання у трудовому праві» / В. Д. Авескулов // Право та інновації. — 2018. 

— № 2 (22). — С. 35-40 (0.6 д.а.) 

2. Авескулов В. Д. Право на щорічну відпустку та право на її використання: 

співвідношення понять / В. Д. Авескулов // Право і суспільство (в редакції) 0.6 д.а. 

Тези: 

1. «Щодо гарантій права на відпустку» / В. Д. Авескулов // Розвиток 

трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика : тези доп. та 

наук. повідомл. учасників VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовтня 

2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : ФОП Панов А. Н., 2018. – С. 271-274. 

(0.3 д.а.) 

 

22. Луценко О.Є., к.ю.н., асистент 
«Сфера дії трудового права на відносини з використання праці державних 

службовців», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,4друк.арк. 

Велика юридична енциклопедія. Т. 11: Трудове право, 2018. Х. : Право:  
«Виборна посада» – С. 32 (0,5д.а);  

«Конкурс у трудовому праві» – С. 273-275 (0,5 д.а) 

«Праця іноземців» – С. 490-493 (0,5 д.а)  
«Приватне агентство зайнятості» – С. 515-517 (0,5 д.а) 

«Штатний розпис» – С. 756 (0,5д.а) 

Статті: 
1. «Призначення державного службовця на вакантну посаду без проведення 

конкурсу: проблеми правового регулювання» /Підприємництво,гос-во і 
право.2018. №5. С.86-89. (0,5 д.а.) 

Тези: 
1. «До проблеми призначення державного службовця на вакантну посаду 

без проведення конкурсу»: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток 
юридичнихнаук: проблеми та рішення», (27–28 квітня 2018 р. м. Каунас, Литва). 
Kaunas: BaltijaPublishing, 2018. С. 170-173. (0,2 д.а.)  

2. «Призначення державного службовця на вакантну посаду без проведення 

конкурсу»:Розвиток трудового права і права соціального забезпечення:теоріяі 
практика :тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Харків,05жовт. 2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. Х. : ФОП Панов А.Н, 2018. 
С. 300-305. (0,2 д.а.) 

 

23. Дума О.О., к.ю.н., ассистент 0,5 ст. 

«Проблеми правового регулювання розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця у зв‘язку з поновленням на роботі працівника, який 

раніше виконував цю роботу», 0.75 друк. арк 

Опубліковано 0,9 друк.арк. 

Статті: 
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1. «Колізії, що виникають при звільненні за п. 6 ст. 40 КЗпП 

України»// Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту: Серія "Право". – 2018. – Вип. 49 (Т. 1). 

– С. 214–217. (0,5 д.а.) 

Тези: 

1. До питання звільнення за п. 6 ст. 40 КЗпП України // Розвиток трудового 

права і права соціального забезпечення: теорія і практика : тези доп. та наук. 

повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) / 

за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : ФОП Панов А.Н, 2018. – 539 с. С. 285-289. (0,2 

д.а.); 

2. Практичні проблеми виконання судового рішення про поновлення на 

роботі // Правова держава: міждисциплінарний підхід : тези доп. та наук. 

повідомл. Учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 05 груд. 2018 р.) / 

за ред. Л. М. Ніколенко. – Маріуполь. – 2018. (0,2 д.а.) 

 

24. Корнєва П.М., к.ю.н., асистент 0,5 ст. 

«Проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності 

державних службовців в Україні», 0,75 друк.арк. 

Опубліковано 0,9 друк.арк. 

Статті: 

1. Проблеми правового регулювання видачі й оплати листка тимчасової 

непрацездатності // Право і суспільство: наук.-практ.журн, 2018. №5 ч.2. – С. 73 – 

78. (0,5 д.а.) 

Тези: 

1. Щодо місця соціального обслуговування в системі права соціального 

забезпечення // Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія 

і практика: тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Харків, 05 жовт. 2018) / за ред. О.М. Ярошенка. – Х.: ФОП Панов А.М., 2018. – 

С. 470 – 474. (0,2 д.а.) 
2. Проблемні питання видачі та оплати листка тимчасової непрацездатності 

// Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну 

службу та службу в правоохоронних органах: матеріалиVІІВсеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 р.); за заг. ред. К. 

Ю. Мельника. – X.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 152 – 155. ( 0,2 д.а.) 

3. Оплата листка тимчасової непрацездатності в Україні та закордоном // 

Наукова конференція Одеської школи права «Одеські юридичні читання» (м. 

Одеса, 09 листопада 2018 р.); - в редакції. 

 

25. Соловйов О.В., асистент 

«Деякі проблеми визначення професійного захворювання як соціального 

ризику та встановлення його зв‘язку з виробничим фактором», 1,0 друк.арк.  

Опубліковано 1.0 друк.арк. 

Статті: 

1. Поняття та ознаки нещасного випадку на виробництві як страхового 

випадку в соціальному страхуванні / Електронне науково фахове видання 

«Порівняльно-аналітичне право» http://www.pap.in.ua/ № 5 (0,6 д.а.) 

http://www.pap.in.ua/
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Тези: 

2. Щодо розмежування понять «нещасний випадок на виробництві» та 

«професійне захворювання» / Правові системи суспільства: сучасні проблеми та 

перспективи розвитку: тези доп. та наук. повідомл. учасників Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Лівів, 16-17 листоп. 2018 р.) (0,2 д.а) 

2.Щодо визнання нещасних випадків, які сталися з працівниками під час 

прямування на роботу чи з роботи, такими що мають виробничий характер / 

Сучасні погляди на актуальні питання правових наук: тези доп. та наук. повідомл. 

учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 23-24 листоп. 2018 р.) (0,2 

д.а) 

 

26. Орлова Н.Г., асистент 

«Правове регулювання дисциплінарної відповідальності працівників 

водного транспорту», 1,0 друк.арк.  

Опубліковано 1.1друк.арк. 

Статті: 

1. Правові засоби забезпечення виконання трудових обов‘язків 

працівниками водного транспорту // Науковий журнал «Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – Одесса, 

2018. - № 35 – в редакції (0,5 д.а.). 

Тези: 

1. До питання про диференціацію правового регулювання трудових 

відносин працівників водного транспорту // у зб. «Розвиток трудового права і 

права соціального забезпечення: теорія і практика»: тези доп. та наук. повідомл. 

учасників УШ Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) за ред. 

О.М.Ярошенка. – Харків: ФОП Панов А.Н., 2018. – с. 347-350 (0,3 д.а.); 

2. До питання про правові засоби забезпечення виконання трудових 

обов‘язків працівниками водного транспорту // у зб. «Сучасне державотворення та 

правотворення: питання теорії та практики»: тези доп. та наук. повідомл. 

учасників Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Одеса, 7-8 грудня 2018 р.) – в редакції 

(0,3 д.а.); 

 

27. Вєннікова В.В., асистент 

«Аналіз видів спорів у сфері соціального забезпечення та трудових 
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1.3. Викладачі які не виконали НДР: 

ас. Вєннікова В.В. 

 

1.4. * 
 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми «Проблеми вдосконалення правового регулювання відносин 

у сфері праці та соціального захисту». 

Наукові дослідження усіх викладачів кафедри є актуальними, оскільки 

впливають на зміцнення засад правової держави у царині трудових відносин і 

утвердження конституційного положення про головну правову і соціальну 

цінність у суспільстві – особу, чії права і законні інтереси мають складати 

основний зміст діяльності органів влади. 

1.6. * 

 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 

 Наукова новизна виконаних робіт визначається сучасною і своєчасною 

постановкою теоретичних проблем, системних підходів до їх розв'язання, 

дослідженням нових ідей, формулюванням пропозицій по вдосконаленню 

чинного законодавства. 

Виконані роботи є самостійними, завершеними роботами, в яких 

обґрунтовуються важливі для практики поняття та положення. 

На підставі наукових аналізів зроблено наступні висновки: 

- в чинному законодавстві непоодинокими є випадки, коли конкретні правові 

механізми не враховують різноманітність форм власності на майно роботодавця 

та не беруть до уваги: (а) процеси децентралізації правового регулювання, що 

притаманні сучасному етапу розвитку трудового права; (б) відмінності в 

мотиваціях державного та недержавного роботодавців; (в) необхідність 

диференційованого розподілу тягаря гарантійних норм між бюджетними та 

небюджетними підприємствами. Це питання потребує законодавчого вирішення; 

- з метою належного правового забезпечення захисту прав українських 

трудових мігрантів запропоновано ратифікувати наступні Конвенції МОП: № 97, 

№ 143, № 157, № 181. Існує необхідність форсувати переговорний процес з 

країнами-реципієнтами українських трудових мігрантів, угоди з якими не 

укладено, у напрямку розробки та підписання двосторонніх міжнародних угод 

між ними та Україною про працевлаштування та соціальний захист трудових 
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мігрантів. Зокрема, у змісті таких угод має бути визначено: 1) вік, з якого 

допускається прийняття на роботу; 2) комплекс прав та обов‘язків сторін 

договору в сфері працевлаштування; 3) правовий режим в‘їзду працівників і 

членів їх сімей на територію держави працевлаштування, перебування та виїзду з 

країни; 4) механізм соціального забезпечення (включаючи пенсійне страхування; 

порядок обчислення страхового стажу); 5) порядок оподаткування доходів; 6) 

процедурні аспекти переказу зароблених коштів на територію держави виїзду 

тощо; 

- щоб скоротити масштаби зовнішньої трудової міграції наукового 

потенціалу слід на державному рівні повернути престижність наукової праці, 

впорядкувати умови оплати праці науковців, заохочувати іноземних інвесторів 

вкладати кошти в діяльність науково-дослідницьких установ. З метою збереження 

інтелектуального потенціалу нації доцільно розробити Державну програму 

сприяння зворотній міграції українських науковців; 

- існує нагальна потреба в активізації співпраці з громадськими організаціями 

українських трудових мігрантів щодо забезпечення їх прав та свобод за кордоном. 

Доцільно проводити роз‘яснювальну роботу серед громадян України, які мають 

намір працевлаштуватися за кордоном, з залученням представників органів, що 

отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном; 

- проведено комплексне дослідження сфери та можливостей локального 

нормативно-правового регулювання соціального страхування. Встановлено, що 

таке регулювання в нинішніх умовах організації системи соціального страхування 

може мати місце виключно в як спосіб регламентації відносин добровільного 

соціального страхування. Це зумовлено тим, що в Україні практично виключена 

можливість страхувальників впливати на форми, обсяги та розміри матеріального 

забезпечення та соціальних послуг за загальнообов‘язковим державним 

соціальним страхуванням. Тому на рівні локального регулювання можливо лише 

передбачати певні організаційні моменти, пов‘язані з діяльністю та взаємодією 

страхувальника і застрахованих в межах надання забезпечення за 

загальнообов‘язковим державним соціальним страхуванням у зв‘язку з 

тимчасовою втратою працездатності. Також певний потенціал локальне 

регулювання має при запровадженні медичного страхування; 

- обґрунтовано позицію про те, що звільнення передбачає проведення 

послідовно взаємопов‘язаних невідкладних дій роботодавця щодо юридичного 

оформлення припинення трудових відносин з працівником; 

- запропоновано внести доповнення до ч.1 ст. 82 проекту Трудового кодексу 

України про письмове попередження працівника щодо припинення строкового 

трудового договору у зв‘язку із закінченням строку за три дні до дати 

припинення; 

-  аргументовано пропозицію серед основних прав, що визначені в ст. 2 КЗпП 

України, передбачити і право на захист своїх персональних даних; 

-  удосконалено висновок про те, що під персональними даними слід розуміти 

будь-яку інформацію, яка безпосередньо стосується конкретного працівника та 

необхідна роботодавцеві виключно для виконання трудової функції, передбаченої 
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умовами трудового договору; 

-  аргументовано висновок про те, що свобода праці, включаючи право на 

працю, несумісна з примусовою працею, оскільки в протилежному випадку не 

може бути й мови про свободу праці та право на працю, яку кожен вільно обирає 

або на яку вільно погоджується; 

- окрему увагу приділено питанням планування й обліку робочого часу та 

особливостям виконання наукової роботи відповідних працівників. На основі 

сформульованих висновків надано пропозиції щодо вдосконалення існуючої 

нормативно-правової бази в цій сфері. Проаналізовано окремі положення Законів 

України «Про вищу освіту», «Про освіту» та зроблено висновок, що підвищення 

ефективного та раціонального використання праці науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти культури та мистецтва можливе, серед іншого, 

за умов перегляду Міністерством освіти і науки конкретизованих нормативів 

робочого часу для планування й обліку навчальної, наукової, методичної, 

організаційної роботи, враховуючи окрему специфіку організації всього 

освітнього процесу в таких закладах вищої освіти. Окрім цього, потребує 

доповнення додатковий перелік до наказу Міністерства освіти і науки України від 

7 серпня 2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку 

навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової та 

організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів» у контексті тих змін, які було внесено до Закону України 

«Про вищу освіту», який буде містити чіткий перелік видів мистецької діяльності 

в закладах вищої освіти культури та мистецтва; 

- досліджено таку особливу умову договору про роботу за викликом як 

«повідомлення про виклик»; виявлено особливості проведення інструктажів, 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці з працівниками за викликом; 

- звернено увагу на ч. 5 ст. 19 проекту Трудового кодексу України, яка 

містить наступну новацію: «В організаціях кінематографії, театральних, 

концертно-видовищних та інших творчих організаціях дозволяється за письмовою 

згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, приймати на роботу осіб, які не 

досягли чотирнадцятирічного віку, для участі в концертах, виставах, інших 

заходах, а також у створенні кінофільмів або інших творів мистецтва, якщо це не 

завдає шкоди їхньому здоров‘ю, моральному розвитку і процесу навчання. У 

таких випадках прийняття на роботу допускається виключно за умови письмового 

погодження умов та оплати праці роботодавцем з одним із батьків або з особою, 

яка їх замінює». Вказане нововведення потребує подальшого розвитку і 

вдосконалення. По-перше, воно суперечить п. 2 ч. 2 ст. 2 проекту Трудового 

кодексу, де серед основних принципів правового регулювання трудових відносин 

закріплена заборона примусової та дитячої праці. По-друге, незрозумілим 

залишається відсутність будь-якої участі та нехтування думкою дитини при 

погодженні умов праці та питань оплати праці. Висловлено міркування про 

доповнення розглядуваної норми процедурними аспектами, зокрема 

обов‘язковістю отримання письмового дозволу на укладення таких специфічних 

трудових договір від служби у справах дітей. Також Кабінету Міністрів України 

доцільно розробити Типову форму трудового договору з неповнолітньою особою 
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та Положення щодо гарантій у сфері працевлаштування неповнолітніх. 

Детальна регламентація зазначених вище питань на рівні підзаконних актів 

допомогла б уникнути низки проблем, зокрема порушень з боку роботодавця під 

час укладання трудового договору з неповнолітнім, запобігання включенню до 

тексту трудового договору умов праці, які не відповідають чинному 

законодавству, тощо; 

- пункт 2 ч. 1 ст. 55 чинного КЗпП забороняє працю у нічний час осіб 

молодше 18 років. У проекті нового Трудового кодексу планується деталізувати 

дану норму, зокрема у п. 2 ч. 1 ст. 142 припускається зробити виключення для 

осіб, які беруть участь у виконанні та/або створенні творів мистецтва. Така 

новація може мати негативний вплив на стан здоров‘я та процес навчання 

неповнолітніх, оскільки недостатня кількість сну, який є важливим для 

нормального розвитку та самопочуття молодих людей, може призвести до 

постійної втомленості, зниження концентрації уваги, а це, у свою чергу, не 

сприятиме нормальному здоровому розвитку неповнолітніх; 

- ст. 191 чинного КЗпП передбачає, що усі особи молодше вісімнадцяти років 

приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в 

подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов‘язковому 

медичному оглядові. Тоді як у ст. 285 проекту нового Трудового кодексу 

передбачено, що роботодавець зобов‘язаний за рахунок своїх коштів організувати 

проведення попереднього (у разі укладення трудового договору) і періодичного 

(протягом трудової діяльності) медичного огляду нічних працівників, 

працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи 

небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі для 

відповідних видів робіт, а також щорічного обов‘язкового медичного огляду 

працівників віком до 21 року. Подібну норму варто було б доповнити частиною 

другою такого змісту: «медичний огляд неповнолітніх осіб має відбуватись з 

обов‘язковим залученням психологів». Нововведення більш повно відповідає 

міжнародній практиці у відповідній царині (у ст. 5 Директиви Ради 

Європейського Союзу № 91/383 ЄЕС встановлено обов‘язок роботодавця 

забезпечити спеціальний медичний огляд неповнолітнього працівника не тільки 

під час трудових правовідносин, а й після їх завершення), а також подібна вимога 

міститься у Конвенції МОП № 124 про медичний огляд молодих людей з метою 

визначення їхньої придатності до праці на підземних роботах у шахтах і 

копальнях та покладає певну відповідальність роботодавця за стан здоров‘я 

неповнолітнього працівника; 

- Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1232 «Деякі 

питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій на виробництві» (далі – Постанова № 1232) затверджено порядок 

проведення розслідування та облік у відповідній сфері. Нормотворцю слід 

передбачити у цьому підзаконному акті окремий пункт, який би закріплював 

особливості проведення розслідування нещасних випадків на виробництві за 

участі неповнолітніх, адже тільки об'єктивне, своєчасне та повне розслідування, 

відсутність можливості уникнення відповідальності несумлінними 

роботодавцями, встановлення усіх деталей справи допоможуть відновити 
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порушені права осіб, які не досягли 18 років, та притягнути винних до 

відповідальності. Пункт 83 Постанови № 1232 містить положення, згідно з яким у 

роботі комісії з розслідування нещасного випадку обов‘язково беруть участь 

представники підприємства, працівником якого є хворий, первинної організації 

відповідної профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з 

питань охорони праці (у разі, коли профспілка на підприємстві відсутня), 

представник вищого профспілкового органу, робочого органу виконавчої дирекції 

Фонду за місцезнаходженням підприємства. У випадку з травмуванням 

неповнолітніх, до складу комісії доцільно включити представників служби у 

справах дітей при Національній поліції, щоб належним чином провести перевірку 

дотримання роботодавцем чинного законодавства про працю, заходів безпеки та 

ін.; 

- Україні слід скористатися досвідом розвинутих європейських країн та 

запровадити перелік робіт, на яких дозволено працювати неповнолітнім. До цього 

переліку доцільно включити такі види робіт: висаджування квітів на алеях міста, в 

паркових зонах, робота помічників офіс-менеджерів або кур‘єрів, робота 

інтерв‘юера в газетах, журналах та ін. Вказаний перелік має нести, передусім, 

розвиваючу, а не економічну функцію, хоча заробітна плата за виконану роботу 

повинна відповідати встановленим законодавством нормативам; 

- встановлено, що дисциплінарна відповідальність працівників морського і 

річкового транспорту обумовлена географічною віддаленістю виконання 

трудових обов'язків від конкретного роботодавця, наявністю підвищених заходів 

безпеки, направлених на охорону життя і здоров'я невизначеного кола осіб (членів 

екіпажу, пасажирів), наявністю зобов'язань з дотримання не лише законодавчих 

актів України, а й міжнародних угод і конвенцій; 

-  визначено, що за змістом обов'язки працівників водного транспорту 

можна поділити на декілька груп: 1) загальні вимоги щодо дотримання трудової 

дисципліни; 2) обов'язки, безпосередньо спрямовані на дотримання безпеки 

функціонування водного транспорту; 3) обов'язки з підтримання професійних 

навичок на належному рівні, а також знання та дотримання вимог нормативно-

правових актів; 

- запропоновано під дисциплінарним проступком на водному транспорті 

розуміти порушення дисципліни на борту судна, у порту чи на території 

підприємств, установ, організацій водного транспорту як у робочий, так і не у 

робочий час, за що законодавством передбачено застосування заходів 

дисциплінарної відповідальності; 

-  внесено пропозицію закріпити у статутах про дисципліну працівників 

водного транспорту такі дисциплінарні стягнення, що накладаються за порушення 

трудової дисципліни, як догана, попередження про неповну службову 

відповідність та звільнення; 

- обґрунтовано позицію, що відсторонення від роботи працівника водного 

транспорту не можна застосовувати у якості заходу дисциплінарного стягнення до 

порушника трудової дисципліни, адже відсторонення є класичним запобіжним 

заходом у трудовому праві. Відсторонення від роботи працівника водного 

транспорту слід вважати тимчасовим заходом до прийняття остаточного рішення 
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про можливість чи неможливість виконання працівником передбаченої 

трудовим договором роботи, під час якого працівнику забороняється будь-яка 

діяльність на судні та не виплачується заробітна плата; 

-  розроблені документи, стосовно діяльності формувань цивільного захисту 

університету; можливої евакуації університету; плану дій стосовно фізико-

хімічного захисту підрозділів університету в умовах надзвичайних ситуацій; 

плану цивільного захисту університету в особливий період, – ґрунтуються на 

висновках результатів всебічного наукового аналізу обстановки, яка може 

скластися у разі аварій, катастроф, стихійного лиха та інших надзвичайних 

ситуацій сьогодення, з урахуванням досвіду комплексних досліджень, висновків з 

них та рекомендацій відповідних вітчизняних та закордонних фахівців щодо 

прогнозування, запобігання, реагування, ліквідації таких ситуацій. Цей аналіз 

проводився із залученням сучасних методик оцінок ризиків, які можуть 

супроводжувати надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціально-

політичного і воєнного характеру; 

-  сформульовані вимоги посилення та шляхи удосконалення навчання 

студентів, і зокрема – юристів, з питань цивільного захисту та безпеки для нових 

умов вищої освіти, які обумовлені, з одного боку, – новими викликами небезпек 

сучасної життєдіяльності нашого суспільства, а з іншого боку, – новими 

обмеженнями обсягу навчання з питань безпеки; 

-  інформаційно-довідкові матеріали документації штабу цивільного захисту 

НЮУ імені Ярослава Мудрого удосконалюють таку складову багатостороннього 

забезпечення управління заходами цивільного захисту Університету як фізико-

хімічного захист суб‘єктів господарювання. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

 

2.1 Проф. Ярошенко О.М. приймав участь у підготовці законопроектів: 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального 

захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб»; «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних 

передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання»; «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 

Провів рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів: Закон України «Про Дисциплінарний статут 

Національної поліції України»; Закон України «Про Державний бюджет України 

на 2018 рік». 

Доц. Сільченко С.О. приймав участь у підготовці законопроектів: «Про 

внесення змін і доповнень до Закону України «Про запровадження нових 

інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб‘єктів 

підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації». 

2.2 * 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, 

членів робочих груп та ін. 
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Проф. Ярошенко О.М. є членом експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України. 

Член-кореспондент Національної академії правових наук України. 

Доц. Сільченко С.О. є співавтором Методичних рекомендацій з питань 

перетворення закладів охорони здоров‘я з бюджетних установ у комунальні 

некомерційні підприємства 

http://www.moz.gov.ua/docfiles/pre_20170424_a_dod_1.pdf Міністерство охорони 

здоров‘я України 

Доц. Єрьоменко В.В. є членом робочої групи Харківського регіонального 

Комітету з економічних реформ. 

Доценти Ковжога С.О., Карманний Є.В. мають звання академіків 

Міжнародної академії безпеки, екології та здоров‘я (місто Київ).  

Доц. Зенін А.П. і доц. Карманний Є.В. є членами Харківської обласної 

громадської організації «Спілка фахівців з безпеки життєдіяльності людини» в 

якості кваліфікованого фахівця IV-го кваліфікаційного рівня з безпеки 

життєдіяльності людини (level SSL-D/IV). 

Доц. Карманний Є.В. на протязі 2018 року два рази (за півроку та за рік) 

брав участь у підготовці доповіді Ректора Міністру освіти і науки України про 

стан і підготовку цивільного захисту Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого (щодо виконання вимог Наказу Міністра освіти і науки 

України від 13.02.2009 р. № 103). 

Як співробітник штабу Цивільного захисту (заступник командира загону 

формувань цивільного захисту) Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого на протязі року постійно брав участь у підготовці відповідей 

на запити: Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної 

адміністрації, Харківської міської Ради (функціональної підсистеми місцевого 

рівня Єдиної державної системи цивільного захисту України); Головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Харківський 

області (функціональної підсистеми регіонального рівня Єдиної державної 

системи цивільного захисту України); Начальника Цивільного захисту 

Міністерства освіти і науки України (функціональної підсистеми 

загальнодержавного рівня Єдиної державної системи цивільного захисту 

України), стосовно питань планування та стану цивільного захисту об‘єктів, 

людських ресурсів і територій університету. 

 

2.4. * 

2.5. Перелік відповідей на запити Конституційного Суду України: 

Проф. Жернаков В.В. та доц. Яковлєва Г.О. на запит заступника голови 

Конституційного Суду України Тупицького О.М. щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень шостого речення частини першої статті 13 

України «Про психіатричну допомогу». 

Проф. Ярошенко О.М. та доц. Яковлєв О.А. на запит судді 

Конституційного Суду України Кривенко В.В. щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) пунктів 2,3 розділу II «Прикінцеві положення» Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

http://www.moz.gov.ua/docfiles/pre_20170424_a_dod_1.pdf
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запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та 

конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних 

закладів культури». 

Проф. Ярошенко О.М. та доц. Цесарський Ф.А. на запит судді 

Конституційного Суду України Головатого С.П. щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень пункту 5 розділу III «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо пенсійного забезпечення» № 213-VII від 2 березня 2015 року. 

Проф. Ярошенко О.М. та доц. Єрьоменко В.В. на запит судді 

Конституційного Суду України Головатого С.П. щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень пункту 5 розділу III «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо пенсійного забезпечення» № 213-VII від 2 березня 2015 року (далі-

Закон № 213). 

Проф. Ярошенко О.М. та доц. Сільченко С.О. на запит судді 

Конституційного Суду України Шаптали Н.К. щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) пункту шостого частини другої статті 42 Закону 

України «Про вищу освіту» від 01.07.2017 № 1556-VII. 

Проф. Ярошенко О.М. та доц. Зіноватна І.В. на запит судді 

Конституційного Суду України Касмініна О.В. щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положення ч.20 ст. 86 Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 р. № 1697-VII в редакції Закону України про 

внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих 

актів України» від 28.12.2014 р. 

Проф. Ярошенко О.М. та ас. Авескулов В.Д. на запит судді 

Конституційного Суду України С. Головатого щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) підпункту 13 пункту 4 розділу 1 Закону України «Про 

внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих 

актів України» від 28 грудня 2014 року № 76-VIII. 

 

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій.  

1. 26-27 квітня 2018 року кафедра організувала та провела на базі 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІХ студентську 

наукову інтернет-конференцію Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого «Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних 

умовах життєдіяльності». 

Матеріали ІХ студентської наукової інтернет-конференції Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Безпека людини і реалізація 

права на працю в сучасних умовах життєдіяльності», 26 – 27 квітня 2018 року. – 

Х.: Нац. юрид. ун-т, 2018. – 568 с.  

1. 05 жовтня 2018 року кафедра організувала та провела на базі 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого VIIІ 

Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток трудового права і права 

соціального забезпечення: теорія і практика». 
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Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Розвиток 

трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика», 05 жовтня 

2018 року.– Харків: ФОП Панов А.М, 2018. – 539 с. 

У заході взяли участь більше 100 науковців з України та зарубіжжя (у тому 

числі 20 докторів наук). Серед них – представники провідних навчальних і 

наукових закладів Києва, Львова, Одеси, Хмельницька, Донецька, Дніпра, 

Чернівців, Запоріжжя, Сум та інших міст. Традиційно потужно були представлені 

вищі навчальні заклади Харкова, у першу чергу, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний університет 

внутрішніх справ, Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди. 

 

2.7. Участь викладачів у конференціях. 

Викладачі кафедри активно приймали участь в наукових конференціях, на 

яких вони апробували результати НДР.  

Таблиця № 1 
№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

місто, назва 

Кількість викладачів кафедри, 

які взяли участь 

Міжнародні конференції 

1.  16–17 лютого 2018 р., м. Ужгород 

Міжнародна науково-практична 

конференція 

доц. Юровська В.В. 

2.  28 березня 2018 р., м. Запоріжжя 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

державно-правового розвитку України в 

контексті інтеграційних процесів», 

ЗНТУ 

проф. Жернаков В.В. 

3.  25-26 квітня 2018 р., м. Суми  

Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання 

юриспруденції: теоретичний та 

практичний виміри» на базі юридичного 

факультету Сумського національного 

аграрного університету 

доц. Свічкарьова Я.В. 

4.  27 квітня 2018 р., м. Львів 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми реалізації і 

захисту соціальних прав в Україні», 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка. 

доц. Сільченко С.О. 

5.  27 вересня 2018 р., м. Харків 

ІІ Харківський Міжнародний юридичний 

форум панельна дискусія: «Ефективна 

система кримінальної юстиції як фактор 

сталого розвитку економіки» 

ас. Красюк Т.В. 

6.  05 жовтня 2018 р., м. Харків 

VIII Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток трудового права 

проф. Ярошенко О.М. 

проф. Жернаков В.В., 

доц. Єрьоменко В.В., 
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і права соціального забезпечення: теорія 

і практика», на базі Національного 

юридичного університету імені 

Ярослава мудрого. 

доц. Вєтухова І.А., 

доц. Сільченко С.О., 

доц. Цесарський Ф.А., 

доц. Кравцов Д.М., 

доц. Свічкарьова Я.В. 

доц. Середа О.Г. 

доц. Юшко А.М., 

доц. Яковлєв О.А., 

доц. Яковлєва Г.О, 

доц. Швець Н.М., 

доц. Зіноватна І.В., 

ас. Красюк Т.В., 

ас. Радіонова-Водяницька В.О., 

ас. Конопельцева О.О., 

ас. Бурнягіна Ю.М., 

ас. Авескулов В.Д., 

ас. Луценко О.Є., 

ас. Дума О.О., 

ас. Корнєва П.М., 

ас. Вєннікоа В.В, 

ас. Орлова Н.Г., 

доц. Ковжога С.О., 

доц. Карманний Є.В., 

ас. Яригіна Є.П., 

7.  16-17 листопада 2018 р., м. Львів 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Правові системи 

суспільства: сучасні проблеми та 

перспективи розвитку» 

ас. Соловйов О.В. 

8.  23 листопада 2018 р., м. Дніпро, 

Теоретичні та практичні проблеми 

застосування норм цивільного, трудового 

та господарського права в сучасних 

умовах, Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ. 

проф. Жернаков В.В. 

9.  23-24 листопада 2018 р. 

м. Запоріжжя 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні погляди на 

актуальні питання правових наук» 

ас. Соловйов О.В. 

10.  30 листопада-1 грудня 2018 р. 

м. Дніпро, «Новітні тенденції сучасної 

юридичної науки» Міжнародна 

науково-практична конференція 

доц. Швець Н.М. 

11.  7-8 грудня 2018 р., м. Одеса, «Сучасне 

державотворення та правотворення: 

питання теорії та практики». Міжнародна 

науково-практична конференція, 

Причорноморська фундація права 

ас. Орлова Н.Г. 

Всеукраїнські конференції 

12.  20 квітня 2018 р., м. Київ 

 «Тенденції розвитку науки трудового 

доц. Сільченко С.О. 

доц. Швець Н.М. 
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права та права соціального 

забезпечення» Всеукраїнська науково-

практична конференція  

13.  18 травня 2018 р., м. Вінниця, 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція ―Юридична наука і освіта в 

сучасних умовах: стан і перспективи 

розвитку‖, присвячена 35-річчю 

юридичного факультету, Донецький нац. 

ун-т ім. Василя Стуса, 

доц. Юшко А.М. 

14.  01 - 02 листопада 2018 р., м. Харків. 

Всеукраїнська науково-практична 

iнтернет-конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених Харківського 

національного автомобільно-дорожнього 

університету «Метрологічні аспекти 

прийняття рішень в умовах роботи на 

техногенно небезпечних об‘єктах». 

доц. Карманний Є.В. 

доц. Ковжога С.О. 

15.  8 листопада 2018 р., м. Харків, 

Вдосконалення системи колективно-

договірного регулювання як необхідна 

умова стабільності соціально-трудових 

відносин та подальшого розвитку 

соціального діалогу в Україні», 

Національна служба посередництва і 

примирення; НТУ «ХПІ». 

проф. Жернаков В.В. 

16.  16 листопада 2018 р., м. Харків 

«Актуальні проблеми трудового 

законодавства, законодавства про 

державну службу та службу в 

правоохоронних органах» VII 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції  

проф. Ярошенко О.М. 

проф. Жернаков В.В. 

доц. Цесарський Ф.А 

доц. Сільченко С.О. 

доц. Вєтухова І.А. 

доц. Середа О.Г. 

доц. Яковлєв О.А. 

доц. Яковлєва Г.О. 

ас. Бурнягіна Ю.М. 

17.  05 грудня 2018 р., м. Маріуполь 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Правова держава: 

міждисциплінарний підхід», на базі 

Донецького юридичного інституту МВС 

України. 

ас. Дума О.О. 

Науково-практичні конференції 

18.  28 лютого 2018 р., м. Кропивницький 

Науково-практичний семінар «Стан та 

перспективи реалізації прав і свобод під 

час здійснення судочинства в Україні», 

на базі ПВНЗ «Кропивницький інститут 

державного та муніципального 

управління» Класичного приватного 

університету 

доц. Свічкарьова Я.В. 

19.  26-27 квітня 2018 р., м. Харків, 

ІХ студентська наукова інтернет-

доц. Карманний Є.В. 

доц. Зєнін А.П. 
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2.8. Участь у зарубіжних конференціях (країна, місто, повна назва, 

викладачі, які взяли участь) 
1.Луценко О.Є. «До проблеми призначення державного службовця на 

вакантну посаду без проведення конкурсу»: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. 
«Розвиток юридичних наук: проблеми та рішення», (27–28 квітня 2018 р. м. 
Каунас, Литва). Kaunas: BaltijaPublishing, 2018. С. 170-173. (0,2 друк.арк.) 

2.Ярошенко О.М. «Професійний розвиток працівників в Україні: 

проблемні питання проведення атестації та шляхи їх вирішення з урахуванням 

зарубіжного досвіду» Scientific and pedagogic internship «Higher education 

institutions as a medium for the formation of a new generation of lawyers»: Internship 

proceedings, June 11-15, 2018. Sandomierz. 236 pages. (0.3 друк. арк.) 

3. Красюк Т.В. «Актуальні проблеми юридичної освіти в Україні» // 

Проблеми модернізації юридичної освіти в Україні та в країнах ЄС: матеріали 

наукової конференції (м. Сандомир, Республіка Польща, 3 грудня 2018 р.) С. 110-

114 (0, 3 д.а.) 
 
 
 
 
 
 

конференція Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

«Безпека людини і реалізація права на 

працю в сучасних умовах 

життєдіяльності»  

доц. Ковжога С.О. 

доц. Зіноватна І.В. 

20.  15 травня 2018 р., м. Харків, 

Наукова конференція ― Права людини і 

демократія‖ з нагоди Дня Європи, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 

 

доц. Юшко А.М. 

21.  31 жовтня 2018 р., м. Харків. 

Науково-практична конференція 

Національної академії Національної 

гвардії України «Актуальні питання 

забезпечення службово-бойової 

діяльності військових формувань та 

правоохоронних органів».  

доц. Карманний Є.В. 

22.  06 – 07 грудня 2018р., м. Харків 

.Х міжнародна науково-методична 

конференція Національного технічного 

університету «Харківський 

політехнічний інститут» та міжнародна 

конференція Європейської асоціації з 

безпеки (EAS) - «Безпека людини у 

сучасних умовах» 

доц. Карманний Є.В. 

доц. Ковжога С.О. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ: 

 

3.1. Список опублікованих за звітній період монографій: 

1. «Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: 

сучасний стан та стратегія розвитку» /Ярошенко О.М., Прилипко С.М., 

Занфірова Т.А.: монографія. – Харків: Право, 2017. – 208 с. (13 д.а.) 

2. «Правове забезпечення оплати праці державних службовців: актуальні 

проблеми теорії та практики» : монографія / О.М. Ярошенко, А.М. Слюсар,О. А. 

Яковлєв, Г.О. Яковлєва, О.А Соколова, П.О. Яковлєв; за заг. ред. проф. О.М. 

Ярошенко. – Харків : Юрайт, 2018. – 260 с. (10.8 друк. арк.) 

3. Юровська В. В. «Методи адміністративного права: питання теорії та 

практики»: монографія / В. В. Юровська. – Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. 344 с. (14.3 д.а.) 

 

за кордоном: 

1. Ярошенко О.М. Ukrainian legal doctrine. Volume 3, Private law doctrine of 

Ukraine. – edited by N.S. Kuznetsova; English edition edited and translated by William 

E. Butler. – London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, [2017] 3 друк.арк. 

 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників: * 

 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників: 

1. Посіб. для підгот. до держ. іспиту. – 4-тє вид., переробл. і допов. – Х.: 

Право, 2018. – 200 с. (11.6 друк. арк.) 

3.4. Кількість опублікованих статей (55/30.22 друк.арк.): 

з них: 

3.4.1. за кордоном, навести перелік (1 одиниць/1.0 друк.арк.): 

3.4.2. у міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of Science (1/1 

друк.арк.) та навести перелік:  

1. Цесарський Ф.А. Economic and legal analysis of premiums and 

increments to staff / K. Yu. Melnyk, F. A. Tsesarsky, O. V. Seletskyi // Науковий 

вісник Полісся. – 2018. –№ 2 (14). Ч. 1. – С. 232-241. 

 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та 

Web of Science) (одиниць/друк.арк.) та навести перелік:  

19/11.25 друк. арк. 

- база даних Index Copernicus:  

1. Свічкарьова Я.В. «Договір про роботу за викликом: деякі питання охорони 

праці» // Право та інновації: наук.-практ.журн. /редкол.: С.В.Глібко та 

ін.Харків: Право, 2018. №2 (22). – С.28-34.(0,7 д.а.); 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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2. Луценко О.Є.«Призначення державного службовця на вакантну 

посаду без проведення конкурсу: проблеми правового регулювання» 

//Підприємництво,гос-во і право. 2018. № 5. С.86-89. (0,5 д.а.) 

3. Швець Н., Промський Є. Дисциплінарна відповідальність працівника за 

проектом Трудового кодексу Україн. Підприємництво, господарство і право. 

2017. № 12. С. 126-131 (наукову статтю опубліковано у січні 2018 року; 0,7 

д.а.).  

4. Швець Н.М., Баша К.А. Окремі правові аспекти трудової міграції. Журнал 

східноєвропейського права. the Journal of Eastern European Law. 2018. № 47. С. 

152-164 (0,7 д.а.) 

5. Авескулов В.Д. Форма власності на майно роботодавця як підстава 

диференційованого регулювання у трудовому праві / В. Д. Авескулов // Право 

та інновації. — 2018. — № 2 (22). — С. 35-40 0.6 д.а. 

6. Бурнягіна Ю.М. Поняття і юридична природа локального правового 

регулювання оплати праці // // Право та інновації: наук.-практ.журн. /редкол.: 

С.В.Глібко та ін. Харків: Право, 2018. №2 (22). – С. 66 – 75. ( 0,8 д.а.) 

7. Яковлєв О.А. Медичні огляди: окремі проблемні питання правового 

забезпечення// Право та інновації: наук.-практ.журн. /редкол.: С.В.Глібко та 

ін.Харків: Право, 2018. №2 (22). – С.23-28.(0,5 д.а) 

8. Кравцов Д.М. Обов‘язки працівника у сфері охорони праці та дисциплінарна 

відповідальність за їх невиконання. Порівняльно-аналітичне право: електр. 

наук. фах. вид. 2018. № 3. С. 149-153 URL: http://pap.in.ua/3_2018/42.pdf (дата 

звернення: 23.11.2018) 0,75 д.а. 

9. Кравцов Д.М. Loss of Confidence as Grounds for Termination of a Labour 

Agreement. Visegrad journal on human rights. 2018. № 5 (в редакції) 0,5 д.а. 

10. Конопельцева О.О. Щодо співвідношення понять «припинення трудового 

договору», «розірвання трудового договору» та «звільнення» // Право та 

інновації : наук-практ. журн. / редкол.: С. В. Глібко та ін. Харків : Право, 2018. 

- № 2 (22).- С.54-59 (0.6 д.а.);  

11. Конопельцева О.О. Персональні дані працівника: поняття та правове 

регулювання // Право і суспільство : Всеукр. наук. журнал. – 2018. - № 5-1. – С. 

105-111 (0.6 д.а.);  

12. Дума О. О. Колізії, що виникають при звільненні за п. 6 ст. 40 КЗпП України// 

Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту: Серія "Право". – 2018. – Вип. 49 (Т. 1). – С. 

214–217. (0,5 д.а.); 

13. Жернаков В.В. Теоретичні і практичні проблеми реалізації права на гідну 

працю // Право і суспільство. 2018. №5. Ч.1. С.101-104 (0,5 д.а.) 

14. Соловйов О.В.Поняття та ознаки нещасного випадку на виробництві як 

страхового випадку в соціальному страхуванні / Електронне науково фахове 

видання «Порівняльно-аналітичне право» http://www.pap.in.ua/ № 5 

(знаходиться в редакції) (0,6 д.а.) 

15. Юшко А.М. Правове регулювання професійних стандартів в Україні. Право 

та інноваційне суспільство: електрон. наук. вид. 2018. № 2 (11). URL: 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Yushko11.pdf(0, 7 д.а.) 

http://pap.in.ua/3_2018/42.pdf
http://www.pap.in.ua/
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Yushko11.pdf
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16. Юровська В. В. Аналіз методу правового регулювання 

правовідносин, пов‘язаних із охороною атмосферного повітря. Право і 

суспільство. 2018. № 1. Ч. 2. С. 140–145 (0,5 д.а.) 

17. Юровська В. В. Концептуальні засади децентралізації повноважень із 

забезпечення охорони атмосферного повітря та балансування пов‘язаних із 

цим екологічних та економічних інтересів. Підприємництво, господарство і 

право. 2018. № 2. С. 90–95. (0,5 д.а.) 

18. Юровська В. В. Диспозитивне адміністративно-правове регулювання 

запровадження та функціонування стандартів освіти та освітніх програм: 

поточний стан та перспективи вдосконалення. Підприємництво, господарство 

і право. 2018. № 3. С. 100–105. (0,5 д.а.) 

19. Юровська В. В. Диспозитивна складова системи забезпечення якості освіти за 

законодавством України. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Юридичні науки». 2018. № 1. Т. 2. С. 39–42. (0,5 д.а.) 

 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз 

даних (Scopus та Web of Science) 

3.6. Список опублікованих за звітний період науково – практичних 

коментарів: 

1. Науково-практичний коментар Житлового кодексу України/ Станом на 4 

травня 2018 року. За заг. ред. Журавльова Д. В. – К.: Видавничий дім 

«Професіонал», 2018. – 304 с. 24.7 друк. арк. 

2. Науково-практичний коментар. Конституція України / Станом на 15 

травня 2018 р. / За заг. ред. Чижмарь К. І. та Лавриновича О. В. – Київ: 

Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 290 с. 23,7 друк. арк. 

3. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну 

службу» [О.М. Ярошенко, В.Л. Костюк, Н.О. Мельничук та ін.]; за ред. А.О. 

Селіванова та М.І. Іншина. – 2-ге вид.. перероб. і допов. – Х.: Право, 2018. – 552 с. 

32 друк.арк.  

 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор, за формою: 

№ 

з/п 

Автори Назва 

роботи 

Назва видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск), перша-

остання сторінки роботи 

Статті 

1.      

1.      

Статті, прийняті редакцією до друку 

1.      

2.      

 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Всього 

друкован

ої 

продукції 

Моногра

фії 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

126/ 

198.02 
4/59.07 55/30.22 63/16.71 - 1/11.6 - 3/80.42 

 

 

3.6. * 

 

4.РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ. 

 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників: 

Проф. Ярошенко О.М. були прочитані лекції практичним працівникам: 

Державна аудиторська служба України; Національна академія державного 

управління при Президенті України (ХарРІ). 

Доц. Свічкарьова та доц. Яковлєва Г.О. прочитали лекції практичним 

працівникам СБУ стосовно правового регулювання соціального захисту 

працівників СБУ та членів їх сімей. 

 Доц. Сільченко С.О. було проведено: 3 засідання Комітету по трудовому 

праву Асоціації правників України щодо застосування GDPR, судової практики 

по трудовим спорам та трудовим відносинам в умовах медичної реформи, а також 

3 семінари для працівників кадрових служб з питань дотримання трудового 

законодавства та проведення перевірок Державною службою України з питань 

праці. 

 Доц. Карманний прочитав лекцію офіцерам і курсантам військово-

юридичного факультету НЮУ імені Ярослава Мудрого на тему:  «Військово-

правові аспекти конфлікту у Керченській протоці 25 листопада 2018 року 

(російські кораблі відкрили вогонь і таранили буксир ВМС Збройних Сил 

України)». 

 

 

4.2.Доц. Юровська В.В. та ас. Конопельцева О.О. провели узагальнення 

практики. 

 

4.3.Відповіді на запити прокуратури, суду, органів місцевої влади та ін.: 

Проф. Жернаков В.В. та доц. Свічкарьова Я.В. на запит голови комітету з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України Кожем`якіна А.А. щодо пропозицій та зауважень до Проекту Закону 
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України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення у доступі до правничих професій осіб, які мають освітньо-науковий, 

науковий рівень вищої освіти у галузі права» №7396 від 13 грудня 2017 р. 

Проф. Жернаков В.В. та доц. Вєтухова І.А. на запит представника 

уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Д.О.Ляха щодо 

невідповідності Конституції України (неконституційності) зменшення Законом 

України від 03.10.2017 р. № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів» України щодо підвищення пенсії», у тому числі перерахунку 

пенсій з 01.10.2017 р. величини страхового стажу 1,35% до 1% та порушення у 

зв`язку з цим статей 22 та 58 Конституції України. 

Проф. Жернаков В.В. та доц. Лозовой С.В. на запит голови комітету у 

справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції 

та людей з інвалідністю О.Ю. Третьякова щодо проекту Закону України «Про 

засади правового і соціального захисту заручників, інших незаконно позбавлених 

волі осіб» (реєстр. № 8006 від 06.02.2018 року), поданого народним депутатом 

України Геращенко І.В. та іншими народними депутатами України. 

Проф. Жернаков В.В. та ас. Бурнягіна Ю.М. на запит голови 

Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

Гейди І.О. щодо можливості визнання суми нарахованої та виплаченої за період 

роботи громадянці Калашник А.Б. як співробітнику територіального відділення 

Антимонопольного комітету. 

Проф. Ярошенко О.М. та доц. Щвець Н.М. на звернення народного 

депутата Стешенка О.М. щодо перерахунку пенсії. 

Проф. Ярошенко О.М. та доц. Юшко А.М. на запит голови правління 

ВГО «Всеукраїнського об`єднання ветеранів Чорнобиля» Проскуріна В.С. щодо 

надання науково-практичного висновку ст.59 закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи». 

Проф. Ярошенко О.М. та ас. Конопельцева О.О. на запит студента 

магістратури Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого Мустафи А.А. щодо 

роз‘яснення права зарахування на повне державне забезпечення в навчальному 

закладі студентам із числа дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Проф. Ярошенко О.М. та ас. Дума О.О. на запит громадянки України 

Морозюк Л.В. щодо строків навчання у вищому навчальному закладі. 

Проф. Ярошенко О.М. підготував науково-практичний висновок АБ 

«УКРГАЗБАНК» щодо застосування норм чинного законодавства (статті 41 

Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статей 

43, 252 КЗпП України), та щодо співвідношення норм Кодексу законів про працю 

України (статті 43, 252); науково-практичний висновок Державному бюро 

розслідувань щодо процедури проведення конкурсу та призначення на посади в 

Державному бюро розслідувань. 

 Доц. Юшко А.М. надала відповіді на запити президії НАПрН України: 
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 - роз‘яснення щодо порядку здійснення окремих виплат 

педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти 

приватної форми власності; 

 - роз‘яснення щодо можливості вступу до магістратури на основі 

здобутого раніше ступеня магістра за іншою спеціальністю шляхом поновлення 

на другий курс, як це передбачено для навчання на бакалавраті; 

 - науковий висновок щодо викладених у листі судді Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду Анцупової Т.О. питань з метою 

забезпечення правильного застосування норм Закону України від 19.04.1992 р. № 

2262-ХІІ ―Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 

деяких інших осіб‖; 

 - науковий висновок щодо викладених у листі судді Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду Гімон М.М. стосовно 

проблемних питань, пов‘язаних із застосуванням норм права в процесі розгляду 

адміністративної справи № 750/5074/17; 

 - науковий висновок щодо викладених у листі в.о. Голови Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду Гімон М.М. стосовно 

проблемних питань, пов‘язаних із застосуванням норм права в процесі розгляду 

адміністративної справи № 148/625/17; 

 - науковий висновок за зверненням голови Національного агентства з 

питань запобігання корупції Мангула О.А. щодо віднесення до викладацької 

діяльності участі особи, яка не є викладачем, у роботі державних екзаменаційних 

комісій у закладах вищої освіти. 

 За запитом Харківської обласної організації профспілки працівників освіти 

і науки України:  

 - науково-правовий висновок щодо практичних питань застосування 

контрактів до працівників освіти. 

 За запитом Голови Правління ВГО “Всеукраїнське об'єднання ветеранів 

Чорнобиля”: 

 - щодо застосування частини третьої статті 59 Закону України ―Про статус 

і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи‖. 

 

4.4. Інша консультативна діяльність кафедри. 

 

Кафедра постійно надає консультації та роз‘яснення трудового 

законодавства для громадян, організацій та правоохоронних органів. 

Професорсько-викладацький склад кафедри притягується до розгляду скарг та 

заяв по запитах міністерств та відомств України, за проханням обласної, міської 

та районної держадміністрації. 

 Доценти Ковжога С.О., Карманний Є.В. мають звання академіків 

Міжнародної академії безпеки, екології та здоров‘я (місто Київ). Вони є дійсними 

членами Міжнародної академії, активно працюють та здійснюють консультаційну 

діяльність при цій установі. 
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Доценти Ковжога С.О., Карманний Є.В., Зенін А.П. члени 

організаційного комітету IX студентської наукової інтернет-конференції 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Безпека 

людини і реалізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльності», 

неодноразово консультували з аспектів безпеки життєдіяльності людини 

студентів, що брали участь у цій конференції із наступних ВНЗ: Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національний університет 

цивільного захисту України, Національний технічний університет „Харківський 

політехнічний інститут‖, Національна академія Національної гвардії України, 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський 

національний університет будівництва та архітектури, Харківський національний 

університет ім. В.Н.Каразіна та інших. 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

 

5.1 На кафедрі сформувалися наукові школи:  

– наукова школа під керівництвом д.ю.н. проф. Ярошенко О.М. займається 

теоретичними проблемами трудового права. Він здійснює керівництво науковими 

роботами аспірантів Дейнека В.С і Жовнір Т.Л. та аспірантом заочної форми 

навчання Миколайчук А.В. та здобувачів кафедри. 

– к.ю.н.,проф. Жернакова В.В. займається дослідженням теоретичних 

проблем загальної частини трудового права України. Він здійснює керівництво 

аспірантом заочної форми навчання Лисенко С.Ю. 

– наукова школа під керівництвом д.ю.н., проф. Слюсара А.М. займається 

дослідженням проблем трудових правовідносин, суб‘єктів трудового права. Він 

здійснює керівництво аспірантом заочної форми навчання Колосовим І.В. 

– наукова школа під керівництвом к.ю.н., доц. Сільченка С.О. займається 

проблемами соціального страхування. Він здійснює наукове керівництво 

аспірантом заочної форми навчання Скакун С.О. та здобувачами кафедри. 

Кафедра постійно приділяє велику увагу в підготовці науково-педагогічних 

кадрів. 

На кафедрі сформувалась наукова школа під керівництвом кандидата 

технічних наук доцента Карманного Є.В. ―Цивільна безпека правоохоронних 

органів у надзвичайних ситуаціях‖. Провідні вчені наукової школи – доценти 

Ковжога С.О., Зенін А.П. 

 

5.2. Викладачі, які не мають наукового ступеня: 

1. Ас. Соловйов О.В. 

2. Ас. Орлова Н.Г. 

3. Ас. Вєннікова В.В. 

 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації. 

Кількість наданих відгуків на кандидатські дисертації – 3 

Кількість наданих відгуків на докторські дисертації – 1 
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5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

(окремо кількісні показники). 

Відгуки на автореферати докторських дисертацій – 5 

Відгуки на автореферати кандидатських дисертацій – 11 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ: 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення 

чинного законодавства та практики його застосування по місцевому 

телебаченню і радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

Проведення семінарів, курсів для працівників, діяльність яких пов‘язана із 

застосуванням законодавства та контролем за його виконанням. 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ. 

 

7.1 На кафедрі працюють два студентські наукові гуртки: з трудового права 

та з цивільної безпеки (цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та охорони 

праці в галузі.  

Роботою гуртка з трудового права керує доц. Зіноватна І.В. В його роботі 

приймають участь студенти денних факультетів. Чисельність гуртківців – 35-50 

студентів.  

 Роботою гуртка з цивільної безпеки (цивільного захисту, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці в галузі) керує доц. Карманний Є.В. В його 

роботі приймають участь студенти денних факультетів. Чисельність гуртківців – 

близько 39 студентів. 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно 

одиниць/друк.арк.- немає 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами 48 одиниць / 4,12 друк. арк. 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ. 

 

Проф. Жернаков В.В. є членами редколегії наукового збірника 

«Проблеми законності». 

Проф. Ярошенко О.М. є член редакційних колегій збірників наукових 

працю ―Вісник Національної академії правових наук України‖, ―Актуальні 

проблеми права: теорія і практика‖, ―Теорія і практика правознавства‖, а також 

науково-юридичного журналу ―Юридична наука і практика‖. 

Доценти Ковжога С.О., Карманний Є.В. протягом десяти, а доцент Зенін 

А.П. - протягом семи років є членами редакційної колегії видання: 

Матеріали IX студентської наукової інтернет-конференції Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Безпека людини і реалізація 

права на працю в сучасних умовах життєдіяльності», 26-27 квітня 2018 р., Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. – 568 с. 
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9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ,  

ОТРИМАНІ НАУКОВЦЯМИ КАФЕДРИ. 

 

Проф. Ярошенко О.М. нагороджений Грамотою Харківської обласної ради 

та Подякою Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

Доц. Вєтухова І.А нагороджена Почесною Грамотою Національного 

Юридичного Університету імені Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок 

у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю 

та з нагоди святкування Дня юриста. 

Проф. Ярошенко О.М., доц. Юшко А.М., доц. Яковлєв О.А, ас. 

Соловйов О.В., ас. Красюк Т.В. отримали подяки Міністерства освіти і науки 

України за участь в організації і проведенні І Всеукраїнських змагань з трудового 

арбітражу та трудового права 10 листопада 2018 року, м. Вінниця. 

Проф. Ярошенко, доц. Середа О.Г., доц. Зіноватна І.В., доц. Юшко А.М. 

отримали Подяку за участь в організації II Всеукраїнських судових дебатів з 

трудового права, м. Київ, 23 листопада 2018 р. 

Доц. Середа О.Г. отримала Почесну грамоту Харківської обласної 

організації Союзу юристів України, листопад 2018 року. 

Доц. Зіноватна І.В. отримала Почесну грамоту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, листопад 2018 року; Подяка судді ІІ 

Всеукраїнських судових дебатів з трудового права. 

 Доц. Яковлєва Г.О. отримала Почесну грамоту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток у 

розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з 

нагоди святкування Дня науки в Україні. 

 Доц. Зенін А.П. та доц. Карманний Є.В. отримали подяку та заохочення 

(премія) за активну участь у реалізації заходів, передбачених планом соціально-

виховної роботи, проявлений при цьому високий професіоналізм. 

 

 

10. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ,  

ЯКА ЗАСЛУГОВУЄ НА УВАГУ. 

 

Проф. Ярошенко О.М., проф. Слюсар А.М. та проф. Прилипко С.М. є 

членами спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого. 

Проф. Ярошенко О.М. приймає участь в Об‘єднаній програмі ООН по 

ВІЛ/СНІДу, Управління ООН з наркотиків та злочинності «Партнерство 

правоохоронних служб, неурядових організацій і служб охорони здоров‘я в справі 

профілактики ВІЛ серед людей, які вживають наркотики». Проект міжнародної 

технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку «зміцнення систем 

охорони здоров‘я з метою забезпечення сталої відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД в 

Україні». 
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Проф. Жернаков В.В. співпрацював з фундацією «Інтернешнл 

Хауз Зоненберг» (ФРН) із розвитку проекту «Молодь дебатує» в Україні і 

проведення на базі Університету заключних етапів всеукраїнського конкурсу 

серед учнів старших класів із метою профорієнтації (за підтримки МЗС ФРН). 

 

Викладачі кафедри беруть активну участь у співробітництві із Юридичною 

клінікою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, разом 

із студентами – консультантами ІІІ – V курсів Інститутів та факультетів готують 

відповіді на запити громадян. 

 

Швець Н.М. Загальний обсяг публікацій студентської молоді - 6,6 д.а. 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки наукової статті 

та рецензування наукових статей студентів: 

Ганжело Вікторія Олексіївна. Щодо проблеми правомірності контролю 

роботодавця за виконанням працівниками трудових обов‘язків. Национальный 

юридический журнал: теория и практика. 2018. № 3 (31). С. 95-99 (0,7 д.а.). 

Данильченко Ангеліна Михайлівна. Локаут як правове явище у трудовому 

праві України та іноземних країн. Журнал східноєвропейського права. 2017. № 47. 

С. 107-113 (0,7 д.а.). 

Сорокіна Анастасія Андріївна. Мобінг та булінг у трудових відносинах. 

Молодий вчений. 2018. № 11 (63). (0,7 д.а.). 

Трофімов Богдан Дмитрович, Шевчук Наталія Віталіївна. Електронний формат 

трудової книжки працівника як елемент європейської інтеграції України. Журнал 

східноєвропейського права. the Journal of Eastern European Law. 2018. № 52. С. 

238-244 (0,6 д.а.). 

Шевченко Юлія Андріївна. Щодо питання законодавчого регулювання 

організації праці жінок на підприємствах, в установах, організаціях України. 

Журнал східноєвропейського права. the Journal of Eastern European Law. 2018. № 

52. С. 250-259 (0,7 д.а.). 

Кравчук Віктор Олександрович. Порівняльний аналіз дисциплінарної 

відповідальності суддів в Україні та деяких країнах СНД (0,6 д.а.) 

Макітренко Вікторія Володимирівна. Специфіка управлінської діяльності у 

сфері охорони здоров‘я (0,7 д.а.) 

Пилипенко Марія Віталіївна. Правові засади регулювання праці банківських 

працівників (0,7 д.а.) та ін. (наукові статті інших студентів перебувають в 

редакції). 

 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки наукової доповіді на 

конференцію: 

Белей Олександр Володимирович. Правова проблематика мобінгу в трудовому 

колективі: міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір держави 

і права» (18-19 травня 2018 р., м. Львів). С. 32-36 (0,2 д.а.) 

Власенко Сергій Олексійович. Законодавча регламентація праці в іt-сфері: 

проблеми і перспективи розвитку в Україні: міжнародна науково-практична 
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конференція «Сучасний вимір держави і права» (18-19 травня 2018 р., м. 

Львів). С. 36-39 (0,2 д.а.) 

Судачок Катерина Владиславівна. Правові засади запобігання мобінгу в 

трудових відносинах: міжнародна науково-практична конференція «Сучасний 

вимір держави і права» (18-19 травня 2018 р., м. Львів). С. 40-42 (0,2 д.а.). 

Кахнова Марина Геннадіївна. Щодо доцільності процедури спрощення 

проведення страйку в Україні. ХХХV Міжнародна науково-практична 

конференція Актуальні проблеми сучасної науки, 30 жовтня 2018 р. Міжнародний 

науковий центр. 2018. С. 70-74 (0,2 д.а.). 

Черняченко Дмитро Борисович. Моббінг: способи захисту та ліквідації. 

Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів. (12-

13 жовтня 2018 р., м. Київ). С. 56-60 (0,2 д.а.). 

Фалько Віолета Віталіївна. Питання компенсацій при службових відрядженнях. 

Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів. (12-

13 жовтня 2018 р., м. Київ). С. 54-56 (0,2 д.а.) та ін. (тези інших студентів 

перебувають в редакції). 

 

Участь у роботі Штабу цивільного захисту університету. 

Багато років доценти Ковжога С.О., Карманний Є.В., Зенін А.П. є 

співробітниками штабу Цивільного захисту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого: 

- Ковжога С.О. – заступник Начальника штабу ЦЗ; 

- Карманний Є.В. – заступник Командира загону формувань цивільного 

захисту; 

- Зенін А.П. – секретар Комісії з надзвичайних ситуацій. 

Як співробітник штабу Цивільного захисту НЮУ імені Ярослава Мудрого у 

2018 році доцент Ковжога С.О.: 

– брав участь 

Доц. Зенін А.П.: 

– в червні - в підготовці і організації Спеціального об‘єктового тренування 

співробітників та студентів НЮУ; 

– протягом року в підготовці матеріалів з питань заходів цивільного захисту 

університету для доповіді Ректора Міністру освіти і науки України про стан і 

підготовку цивільного захисту університету, для відповідей на запити 

Департаменту освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації, 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в 

Харківський області, посадових осіб з питань цивільного захисту Київської 

районної адміністрації м. Харкова. 

 Доц. Карманний Є.В.: 

– брав участь у забезпеченні виконання головного завдання Цивільного 

захисту університету на 2018 рік – проведення заходів спрямованих на 

підтримання в готовності до сталого функціонування органів управління, і 

структурних підрозділів, готовності до проведення ефективних заходів щодо 

захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників університету при 

виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного 
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характеру, можливих терористичних актів, організованого переведення 

системи цивільного захисту з мирного часу на особливий період; 

– брав участь в організації та проведенні 17.06.2018 р. Спеціального 

об‘єктового тренування співробітників та студентів НЮУ з ЦЗ за темою: 

«Організація і проведення заходів захисту особового складу університету в 

умовах надзвичайної ситуації». Під час тренування були відпрацьовані конкретні 

заходи з ліквідації наслідків хімічно небезпечної ситуації та надзвичайної ситуації 

природного характеру; 

– брав участь у приведенні до 01 березня 2018 р. організаційних і плануючих 

документів ЦЗ університету у відповідність до змін, що були прийняті в 

поточному році до Кодексу цивільного захисту України; 

– брав участь у переробці й затвердженні Плану цивільного захисту 

університету на особливий період; 

– протягом 2018 року брав участь у переробці «Плану дій органів управління, 

сил і структурних підрозділів університету в режимах повсякденної діяльності, 

підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану (особливого 

періоду)»; 

– брав участь у переробці й вдосконаленні комплекту документації з 

оперативного управління заходів цивільного захисту університету для «Робочого 

планшету начальника штабу ЦЗ університету»; 

– продовжував роботу по узгодженню заміських зон розташування на 

випадок НС та в особливий період, уточненню списків евакуйованих; 

– продовжував роботу з приведення захисних споруд цивільного захисту у 

готовність до використання за призначенням; 

– у червні і жовтні 2018 року брав участь у проведенні заняття із залученням 

постів радіаційного та хімічного спостереження і диспетчерських служб щодо 

порядку збору інформації відносно обстановки та оповіщення структурних 

підрозділів університету; 

– брав участь у вживанні заходів і продовженні роботи щодо удосконалення 

системи зв‘язку, оповіщення та інформування структурних підрозділів 

університету; 

– у зв‘язку із загрозами, що виникли внаслідок подій в зоні АТО брав участь 

у переробці й вдосконаленні пам‘ятки та проведенні спеціальних занять з питань 

поведінки в особливих умовах зі студентами, кафедрами, працівниками інших 

структурних підрозділів університету. 

Доц. Ковжога С.О.: 

– брав участь у забезпеченні виконання головного завдання Цивільного 

захисту університету на 2018 рік – проведення заходів спрямованих на 

підтримання в готовності до сталого функціонування органів управління, і 

структурних підрозділів, готовності до проведення ефективних заходів щодо 

захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників університету при 

виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного 

характеру, можливих терористичних актів, організованого переведення системи 

цивільного захисту з мирного часу на особливий період; 



 

 

50 

– брав участь в організації та проведенні 17.06.2018 р. 

Спеціального об‘єктового тренування співробітників та студентів НЮУ з ЦЗ за 

темою: «Організація і проведення заходів захисту особового складу університету 

в умовах надзвичайної ситуації»; 

– брав участь у приведенні до 01 березня 2018 р. організаційних і 

плануючих документів ЦЗ університету у відповідність до змін, що були прийняті 

в поточному році до Кодексу цивільного захисту України; 

– брав участь у переробці й вдосконаленні Плану цивільного захисту 

університету на особливий період; 

– протягом 2018 року брав участь у переробці «Плану дій органів 

управління, сил і структурних підрозділів університету в режимах повсякденної 

діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану 

(особливого періоду)»; 

– брав участь у переробці й вдосконаленні комплекту документації з 

оперативного управління заходів цивільного захисту університету для «Робочого 

планшету начальника штабу ЦЗ університету»; 

– продовжував роботу по узгодженню заміських зон розташування на 

випадок НС та в особливий період, уточненню списків евакуйованих; 

– продовжував роботу з приведення захисних споруд цивільного захисту у 

готовність до використання за призначенням; 

– у червні і жовтні 2018 року брав участь у проведенні заняття із 

залученням постів радіаційного та хімічного спостереження і диспетчерських 

служб щодо порядку збору інформації відносно обстановки та оповіщення 

структурних підрозділів університету; 

– брав участь у вживанні заходів і продовженні роботи щодо удосконалення 

системи зв‘язку, оповіщення та інформування структурних підрозділів 

університету; 

– у зв‘язку із загрозами, що виникли внаслідок подій в зоні АТО брав участь 

у переробці й вдосконаленні пам‘ятки та проведенні спеціальних занять з питань 

поведінки в особливих умовах зі студентами, кафедрами, працівниками інших 

структурних підрозділів університету. 

 

Підвищення кваліфікації в 2018 р. 

Проф. Ярошенко О.М. пройшов науково-педагогічне стажування на тему 

«Заклади вищої освіти як середовище формування нового покоління 

правознавців» за фахом «Юридичні науки» в обсязі 3-х кредитів (108 годин) в 

Гуманітарно-природничому університеті м. Сандомир (Республіка Польща) (11-15 

червня 2018 р.). 

Ас. Конопельцева О.О. підвищила педагогічну кваліфікацію на курсах 

«Школи професійної майстерності» НЮУ імені Ярослава Мудрого (21 березня 

2018 г. – 27 березня 2018 р.). 

Доц. Карманний Є.В. та доц. Ковжога С.О. з 29 по 31 травня 2018 р. у 

Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Харківської області успішно пройшов функціональне навчання (підвищення 
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кваліфікації цільового призначення) і перевірку знань у сфері цивільного 

захисту, та опрацював навчальний курс «Керівник навчальної групи» в обсязі 18 

годин. 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач  

кафедри трудового права     проф. Ярошенко О.М. 

 

 


