
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

викладача кафедри міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

за 2021 рік 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Вєннікова Вікторія Вікторівна.  

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних 

наук, асистент кафедри міжнародного приватного права та порівняльного 

правознавства. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Особливості вирішення спорів у сфері соціального забезпечення» (1,0 

друк.арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької 

роботи: «Особливості вирішення спорів у сфері соціального забезпечення» (7,8 

друк.арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділ підручника, наукові 

статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна 

отриманих результатів полягає в тому, що спираючись на результати вивчення 

доробку вчених у відповідній галузі знань, поглибленого аналізу національного 

законодавства, виявлено особливості вирішення спорів у сфері соціального 

забезпечення. Це, в свою чергу, дозволило обґрунтувати низку нових 

теоретичних положень, сформулювати пропозиції й практичні рекомендації з 

досліджуваних питань і запропонувати авторський погляд на специфіку 

вирішення соціально- забезпечувальних спорів. 

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших 

нормативних актів: 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) — .  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів — . 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України — . 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади — . 

 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень — . 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів — . 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування — . 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам — . 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян — . 
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7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) — . 

 

8. Участь у конференціях, семінарах:  

 

міжнародні конференції: 

• Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація 

економіки та фінансової системи : досвід Європейських країн та перспективи 

України». Класичний приватний університет, академія «БОЛАШАК», 

Університет ім. Вітаутаса Великого., м. Запоріжжя, 28-29 травня 2021 р. 

• XI Міжнародна науково-практична конференція «Основні 

напрямки захисту прав громадян України на працю та соціальний захист в 

умовах євроінтеграції».Національний юридичний університет ім. Ярослава 

Мудрого ; м. Харків 8 жовтня 2021.  

• Міжнародна науково-практична конференція молодих учених 

«Юридична осінь 2021». Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого ; м.Харків,18 листопада 2021. 

 

вітчизняні конференції: 

• III Науково-практична конференція «Права людини і 

демократія».Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування національної 

академії правових наук України. м. Харків, 13 травня 2021р. 

 

9. Видавнича діяльність: 

 

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.05-трудове право; право соціального 

забезпечення на тему «Особливості вирішення спорів у сфері соціального 

забезпечення» 08.04.2021 р. 

 

підручники всього 1 /0,3 друк. арк.: 

 

• Viennikova V. Kolosov I. Labor and Social Protection problems in 

circumstances  of Artificial Intelligence’s growing into Public Healthcare Sector.// 

Artificial intelligence as a basis for the development of the digital economy : 

textbook; Edited by I. Tatomyr, Z. Kvasnii. Praha: Oktan Print, 2021, p.143-157 

(0.6/0.3 друк.арк.). 

 

статті всього 1 /0,4 друк. арк.: 

• Вєннікова В.В., Колосов І.В. Напрямки реформування галузі 

трудового права у Катарі : порівняльно правове дослідження. Прийнято до 
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публікації до випуску № 4 журналу «Проблеми законності» Харків. 2021, 

(0.8/0.4 друк.арк.). 

 

тези наукових доповідей і повідомлень всього 4 / 1,2 друк. арк.: 

 

• Viennikova V.V. Contemporary employment contract in Spain  as 

example for Ukrainian labour law system improve . Основні напрямки захисту 

прав громадян України на працю та соціальний захист в умовах євроінтеграції 

: тези доповідей і наукових повідомлень учасників XI Міжнародної науково-

практичної конференції. Національний юридичний університет ім. Ярослава 

Мудрого ; Харків 2021, С.132-134. ( 0.3друк.арк.). 

• Вєннікова В.В. Фінансові наслідки пандемії COVID-19 для систем 

соціального забезпечення країн північної та південної Америки та невідкладні 

заходи реагування :корисні уроки для України Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції « Модернізація економіки та фінансової 

системи : досвід європейських країн та перспективи України». Запоріжжя:  

Класичний приватний університет, 2021.С.61-64. (0.3 друк.арк.). 

• Вєннікова В.В. Чорні кодекси Сполучених Штатів Америки як 

узаконена форма расової дискримінації та використання примусової праці. 

Права людини і демократія : збірник наукових статей за матеріалами ІІІ 

науково-практичної конференції . Харків. Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого,2021.С.7-11. (0.3 друк.арк.). 

• Viennikova V. The role of soft law methods in European union’s  labour 

law. Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної 

науково-практичної конференції молодих учених«Юридична осінь 2021». 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого ; Харків 2021. 

(0.3 друк.арк.). 

 

9.1. Публікації у науковометричних базах даних Scopus, Web of 

Science. -----. 

 

9.2. Публікації  у інших наукометричних базах даних: 

• Вєннікова В.В., Колосов І.В. Напрямки реформування галузі 

трудового права у Катарі : порівняльно правове дослідження. Прийнято до 

публікації до випуску № 4 журналу «Проблеми законності» Харків. 2021, 

(0.8/0.4 друк.арк.). Міжнародна наукометрична база Index Copernicus 

International (Республіка Польща).  

 

10. Член редакційних колегій .–––– 

11. Член спеціалізованих вчених рад .–––– 

12. Виступив офіційним опонентом на захисті дисертації .–––– 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. –––– 
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14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

• Лауреат Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні 

соціально- економічних питань та розвиток місцевого самоврядування. 

 

15. Співробітництво з закордонними організаціями.––––  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.––– 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі.–– 

 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

• Подяка від Харківської обласної ради за сумлінну працю, значні 

трудові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди Дня незалежності 

України. 

 

 

 

 

Ас. Веннікова В.В. 

 

 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства ______Протокол № 3 від 02.12.2021 р._____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


