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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова – ректор Сокуренко Валерій Васильович  
Заступник голови – перший проректор Швець Дмитро 

Володимирович 
Секретар – доцент кафедри трудового та господарського права 

Коваленко Костянтин Вікторович 
 

Члени оргкомітету: 
− декан факультету № 2 Бортник Сергій Миколайович;  
− завідувач кафедри трудового та господарського права Мельник 

Костянтин Юрійович; 
− начальник відділу організації наукової роботи Мірошниченко 

Оксана Станіславівна; 
− начальник інформаційно-технічного відділу Полховський 

Олександр Миколайович; 
− начальник відділу організації служби Тарасенко Віталій 

Миколайович; 
− начальник відділу матеріального забезпечення Копаниця 

Олексій Вікторович; 
− начальник відділу зв’язків з громадськістю Щербакова Ірина 

Василівна; 
− директор загальної бібліотеки Процких Тамара Олексіївна. 
 
 



 
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 

 
3 листопада 2017 року 

 
 
 

РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Реєстрація учасників: 9.00 – 10.00 
Відкриття конференції, вітання, пленарне засідання: 10.00 – 11.30 

Кава-брейк: 11.30 – 12.00 
Продовження пленарного засідання: 12.00 – 14.30 

Підведення підсумків конференції, прийняття рекомендацій: 14.30 – 
15.00 

Святковий обід: 15.00 – 18.00 
Від’ їзд учасників конференції 

 
 

 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:  
 

Харківський національний університет внутрішніх справ 
просп. Л. Ландау 27 

Зал засідань Вченої ради 
 
 

РОБОЧІ МОВИ: 
 

українська, російська 
 
 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 
 

Вітання – до 5 хвилин 
Доповіді – до 10 хвилин 

 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
Вітальне слово учасникам конференції 
СВІТЛИЧНА Юлія Олександрівна, Голова Харківської 

обласної державної адміністрації                                              
 

Вітальне слово учасникам конференції 
СОКУРЕНКО Валерій Васильович, ректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ, генерал поліції третього 
рангу, доктор юридичних наук, доцент  

 
 

ВІТАННЯ КАФЕДРИ ТРУДОВОГО ТА 
ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА З НАГОДИ 25-РІЧЧЯ 

 
ЛУЦЕНКО Юрій Віталійович, Генеральний прокурор України 
 
ТАТАРІНОВ Роман Володимирович, в.о. начальника 

Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної 
фіскальної служби України, кандидат юридичних наук 

 
МІНЕНКО Володимир Леонідович, директор Харківського 

обласного центру зайнятості, доктор наук з державного управління, 
професор 

 
ПРУДИВУС Олег Васильович, голова Запорізького окружного 

адміністративного суду, член Науково-консультативної ради при 
Вищому адміністративному суді України, кандидат юридичних наук, 
доцент 
 

БЄЛІКОВ Сергій Борисович, ректор Запорізького 
національного технічного університету, доктор технічних наук, 
професор  

 
МЕЛЬНИЧУК Степан Васильович, ректор Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-
математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України 

 



СЕМЕНЕЦ Валерій Васильович, ректор Харківського 
національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, 
професор 
 

ПРИЛИПКО Сергій Миколайович, член Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, доктор юридичних наук, професор, академік 
Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і 
техніки України 
 

БОРТНИК Сергій Миколайович, декан факультету № 2 
Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук 

 
ВЕНЕДІКТОВ Валентин Семенович, перший проректор 

Харківського економіко-правового університету, президент 
Української асоціації фахівців трудового права, доктор юридичних 
наук, професор, заслужений юрист України 

 
ЖЕРНАКОВ Володимир Володимирович, завідувач кафедри 

трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава 
Мудрого, кандидат юридичних  наук, професор 

 
ЗАПАРА Світлана Іванівна, декан юридичного факультету 

Сумського національного аграрного університету, доктор юридичних 
наук, професор 
 

ІНШИН Микола Іванович, завідувач кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор, 
академік Національної академії правових наук України, заслужений 
юрист України 

 
КУЛІШ Анатолій Миколайович, директор Навчально-

наукового інституту права Сумського державного університету, 
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України 
 

МОКРИЦЬКИЙ Ярослав Йосипович, голова Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних 
технологій», заслужений працівник промисловості України   
 

 



ОСТАПЕНКО Людмила Анатоліївна, директор Навчально-
наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету, кандидат юридичних 
наук, доцент  
 

ПИЛИПЕНКО Пилип Данилович, завідувач кафедри 
соціального права Львівського національного університету  ім. Івана 
Франка, доктор юридичних наук, професор 

 
ПРОЦЕВСЬКИЙ Віктор Олександрович,  декан юридичного 

факультету Харківського національного педагогічного університету 
ім. Г.С. Сковороди, доктор юридичних наук, професор 

 
  СОПІЛКО Ірина Миколаївна, директор Навчально-наукового 

юридичного інституту Національного авіаційного університету, 
доктор юридичних наук, доцент  

 
ХУТОРЯН Наталя Миколаївна, завідувач  відділу проблем 

цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і 
права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки 
і техніки України 

 
 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Вплив іноземного інвестування на соціальне забезпечення 

громадян України 
СВІТЛИЧНА Юлія  Олександрівна, Голова Харківської  

обласної  державної адміністрації 
 
До проблеми забезпечення Національної поліції України 

кваліфікованими фахівцями з вищою юридичною освітою  
СОКУРЕНКО Валерій Васильович, ректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ, генерал поліції третього 
рангу, доктор юридичних наук, доцент 

 
Дотримання академічної доброчесності – запорука розвитку 

вітчизняної юридичної науки  
БОЖКО Володимир Миколайович, доцент кафедри 



кримінального, адміністративного та трудового права Полтавського 
юридичного інституту Національного юридичного університету ім. 
Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, доцент 

 
Право на оплату праці: проблеми правового регулювання і 

реалізації  
ЖЕРНАКОВ Володимир Володимирович, завідувач кафедри 

трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава 
Мудрого, кандидат юридичних  наук, професор 

 
Щодо питання отримання пенсійних виплат працюючими 

пенсіонерами 
СИНЧУК Світлана Миколаївна, професор кафедри соціального 

права Львівського національного університету  ім. Івана Франка, 
доктор юридичних наук, доцент 
 

Наука трудового права та кодифікація трудового 
законодавства  

МЕЛЬНИК Костянтин Юрійович, завідувач кафедри трудового 
та господарського права Харківського національного університету 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 

 
Про методологічні зв’язки права соціального забезпечення і 

трудового права  
ПАНАСЮК Олег Терентійович, доцент кафедри трудового 

права та права соціального забезпечення Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, кандидат юридичних  наук, доцент 

 
Теоретичні дискусії щодо кодифікації соціально-

забезпечувального законодавства в радянський період  
ШУМИЛО Михайло Миколайович, старший науковий 

співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького 
права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник 
 

До питання дотримання законодавства при атестуванні 
поліцейських в Україні  

ПРУДИВУС Олег Васильович, голова Запорізького окружного 
адміністративного суду, член Науково-консультативної ради при 
Вищому адміністративному суді України, кандидат юридичних наук, 
доцент 



 
Окремі аспекти захисту європейським судом з прав людини 

права на участь у профспілці  
РИМ Олена Михайлівна, доцент кафедри соціального права 

Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат 
юридичних наук 
 

Основні напрями розвитку сучасної науки трудового права  
ВИШНОВЕЦЬКА Світлана Василівна, завідувач кафедри 

цивільного права і процесу Національного авіаційного університету, 
доктор юридичних наук, доцент 

 
Застосування принципу «opt-out clauses» під час вирішення 

трудових спорів в Україні 
ЗАПАРА Світлана Іванівна, декан юридичного факультету 

Сумського національного аграрного університету, доктор юридичних 
наук, професор 

 
Розірвання трудового договору за порушення трудової 

дисципліни 
ГОЦ Василь Якович, завідувач кафедри трудового, аграрного, 

екологічного права та соціального захисту населення Харківського 
економіко-правового університету,  кандидат юридичних наук, доцент 
 

Чи є примус у сучасному трудовому праві України, або куди 
прямує наука трудового права? 

КОВАЛЕНКО Олена Олександрівна, професор кафедри 
цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права 
Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. 
Сковороди, доктор юридичних наук, доцент 
 

Запізнення на роботу: поняття та сутність  
ПУЗИРНИЙ Вячеслав Феодосійович, професор кафедри 

трудового права, адміністративного права та процесу Навчально-
наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету, доктор юридичних наук, 
доцент 

 
До питання особливостей юридичної відповідальності у 

трудовому праві  
ПОДОРОЖНІЙ Євген Юрійович, професор кафедри трудового 



та господарського права Харківського національного університету 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, старший науковий 
співробітник 
 

Стан наукових досліджень індивідуальних договорів про працю  
в період становлення незалежної України  

ЦЕСАРСЬКИЙ Фелікс Анатолійович, доцент кафедри 
трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава 
Мудрого, доктор юридичних наук, доцент 

 
Гідна праця як складова правового механізму забезпечення 

зайнятості населення  
ШАБАНОВ Роман Іванович, професор кафедри цивільно-

правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, доктор 
юридичних наук, доцент 

 
Мотивація як засіб підвищення професійності в Національній 

поліції  
ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, перший проректор 

Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
педагогічних наук 

 
Екологізація як сучасний напрям розвитку трудового права  
АМЕЛІЧЕВА Лілія Петрівна, доцент кафедри цивільного права 

і процесу Донецького національного університету ім. Василя Стуса, 
кандидат юридичних наук, доцент 

 
До питання диференціації трудових прав працівників 

Національної поліції України 
БОРТНИК Сергій Миколайович, декан факультету № 2 

Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук 
 

Наука трудового права в сучасному вимірі  
ВЕНЕДІКТОВ Валентин Семенович, перший проректор 

Харківського економіко-правового університету, президент 
Української асоціації фахівців трудового права, доктор юридичних 
наук, професор, заслужений юрист України 

 
 



Особливості припинення трудових правовідносин у 
Сполучених  Штатах Америки  

ВЕНЕДІКТОВ Сергій Валентинович, професор кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення Київського 
національного університету ім.  Тараса Шевченка, доктор юридичних 
наук, доцент 
 

Міжнародно-правове регулювання оплати праці та інших 
виплат при банкрутстві підприємства  

ІНШИН Микола Іванович, завідувач кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України, заслужений юрист України 
 

Норми сучасного міжнародного трудового права про 
колективні переговори у сфері мореплавства 

КЛЕМПАРСЬКИЙ Микола Миколайович, професор кафедри 
цивільного та господарського права Донецького юридичного інституту 
МВС України, доктор юридичних наук, доцент; НАЗИМКО Олена 
Вікторівна, старший викладач кафедри загально-правових дисциплін 
Донецького юридичного інституту МВС України, кандидат 
юридичних  наук 

 
Реформа соціального захисту осіб з інвалідністю  у контексті 

сьогодення: проблеми, виклики, перспективи  
КОСТЮК Віктор Леонтійович, заступник керівника відділу 

Апарату Верховної Ради України, професор  Навчально-наукового 
інституту права ім. І. Малиновського Національного університету 
«Острозька академія», професор НаУКМА, доктор юридичних наук, 
доцент 

 
До окремого питання щодо порядку зайняття посади судді  
ПРИЛИПКО Сергій Миколайович, член Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України, доктор юридичних наук, професор, академік 
НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України 
 

До питання вдосконалення правового регулювання трудових 
прав працівників та їх захисту  

ТАТАРІНОВ Роман Володимирович, в.о. начальника 
Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної 
фіскальної служби України, кандидат юридичних наук 



 
Особливості відповідальності за порушення порядку захисту 

персональних даних працівника 
ЧАНИШЕВА Галія Інсафівна, декан соціально-правового 

факультету Національного університету «Одеська юридична 
академія», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 
НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України; 
ЧАНИШЕВ Рашид Ібрагімович., доцент кафедри інформаційних 
технологій Національного університету «Одеська юридична академія», 
кандидат юридичних наук 

 
Щодо значення оціночних понять у трудовому праві  
ЯРОШЕНКО Олег Миколайович, професор кафедри трудового 

права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, 
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України 
 

 
ТРУДОВЕ ПРАВО 

 
Тенденції сучасної міжнародної міграції  
АНДРІЇВ В. М., професор кафедри трудового права та права 

соціального забезпечення Київського національного університету ім. 
Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор 

 
Структура трудової дієздатності в умовах нової кодифікації 

трудового законодавства  
ВАВЖЕНЧУК С. Я., професор кафедри трудового права та 

права соціального забезпечення Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент 

 
Проблеми правового регулювання та організації професійного 

навчання в Україні  
ВАХОНЄВА Т. М., доцент  кафедри трудового права та права 

соціального забезпечення Київського національного університету ім. 
Тараса Шевченка, доктор юридичних наук 
 

Дисциплінарна відповідальність державних службовців: 
проблемні аспекти  

КОЛЄСНІК Т. В., професор кафедри правового забезпечення 
господарської діяльності Харківського національного університету 



внутрішніх справ, доктор юридичних наук 
 

Проблеми визначення розрахункового періоду обчислення 
середньої заробітної плати для виплати компенсації за 
невикористану щорічну основну відпустку  

КУЧМА О. Л., доцент кафедри трудового права та права 
соціального забезпечення, Київського національного університету  ім. 
Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент 

 
Decent work is safe work 
LAGUTINA I. V.,  Head of Labour Law and Social Security Law 

Department of National University "Odessa Law Academy», Doctor of 
Legal Sciences, Associate Professor 

 
Система державних гарантій науково-педагогічним 

працівникам  
ЛУКАШ С. С., директор Сумської філії Харківського 

національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних 
наук, професор 

 
До питання структури системи трудового права 
МОГІЛЕВСЬКИЙ Л. В., учений секретар секретаріату Вченої 

ради Харківського національного університету внутрішніх справ, 
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник 

 
Гарантійні виплати 
МОСКАЛЕНКО О. В., завідувач кафедри цивільно-правових 

дисциплін, господарського та трудового права Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, доктор 
юридичних наук, професор 

 
Проблеми реалізації прав та інтересів працівників і шляхи їх 

подолання  
ПАШКО Д. В., доцент Національної академії внутрішніх справ 

України, доктор економічних наук; КОСТЮЧЕНКО О. Є.,  доцент 
кафедри цивільного права та процесу Університету державної 
фіскальної служби України, кандидат юридичних наук, доцент 
 

Європейські стратегічні соціально-трудові імперативи: 
артикуляція і легітимізація в актах acquis communautaire  

ПРОНЕВИЧ О. С., головний науковий співробітник центру 



адаптації законодавства України до законодавства ЄС юридичного 
факультету Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка, доктор юридичних наук, професор 
 

Політика у сфері регулювання нетипових форм праці: 
українські правові реалії та міжнародні стандарти 

БІЛОУС О. Ю., доцент кафедри конституційного, міжнародного і 
кримінального права юридичного факультету Донецького національного 
університету ім.  Василя Стуса,  кандидат юридичних наук 

 
Деякі питання вдосконалення правового захисту осіб похилого 

віку при прийнятті на роботу в умовах реформування 
законодавства про працю 

БОБКО В. Г., доцент кафедри цивільного права і процесу 
Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 
доцент 

 
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу: окремі аспекти правового регулювання 
БОРОВСЬКА І. А., старший викладач кафедри цивільного права 

і процесу Національної академії внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук 
 

Щодо окремих проблем підготовки поліцейських на сучасному 
етапі  

БРИГАДИР І. В., доцент кафедри трудового та господарського 
права  Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, доцент  

 
Особливості примирно-третейських процедур при вирішенні 

колективних трудових спорів  
БУРАК В. Я., доцент кафедри соціального права Львівського 

національного університету ім. Івана Франка, кандидат юридичних 
наук, доцент  

 
Правовий режим як компонента правового регулювання 

трудових відносин 
ВАКАРЮК Л. В., доцент кафедри публічного права 

Чернівецького національного університету ім. Юрія  Федьковича, 
кандидат юридичних наук, доцент 

 



Комерційна таємниця як об’єкт трудових відносин: 
міжнародно-правові стандарти 

ВАПНЯРЧУК Н. М., провідний науковий співробітник 
Управління планування і координації правових досліджень в Україні 
Національної академії правових наук України, кандидат юридичних 
наук, старший науковий співробітник  

  
До питання правового регулювання умов праці в трудовому   

праві  
ВЄТУХОВА І. А., доцент кафедри  трудового права 

Національного  юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, 
кандидат юридичних наук, доцент 

  
Особливості службового часу поліцейських  
ГОНЧАРУК В. В., доцент кафедри трудового та господарського 

права Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
 

Матеріальна чи майнова відповідальність у сфері охорони 
праці? 

ДАРАГАНОВА Н. В.,  доцент кафедри адміністративного, 
фінансового та інформаційного права Київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат юридичних наук, 
доцент 

 
Оптимізація протидії неформальній зайнятості населення в 

Україні 
ДВОРНИК С. І., заступник директора КП Сумської обласної 

ради «Паливкомуненерго», кандидат юридичних наук   
 
Деякі актуальні проблеми виконання судового рішення про 

поновлення працівника на роботі  
ДУМА О. О., асистент кафедри безпеки життєдіяльності та права 

Харківського національного технічного університету сільського 
господарства  ім. Петра Василенка, кандидат юридичних наук 

 
Чи є проект Трудового кодексу України № 1658 кодифікованим 

актом? 
ЄРЬОМЕНКО В. В. доцент кафедри трудового права 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, 
 кандидат юридичних наук, доцент 



 
Нотаріус як особа, що відповідає певним кваліфікаційним 

вимогам  
ЖДАН М. Д., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, кандидат юридичних 
наук, доцент  

 
До  питання правової невизначеності базового поняття у 

сфері служби в правоохоронних органах 
 ЗЕНІН А. П., доцент кафедри трудового права Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,  кандидат технічних 
наук, доцент  

 
Авторське право в трудових правовідносинах 
ІВАНОВ Ю. Ф., доцент кафедри цивільного права і процесу 

Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 
доцент; ІВАНОВА М. В., науковий співробітник відділу з охорони 
інтелектуальної власності Національної бібліотеки України ім. В. І. 
Вернадського  

 
Принципи підбору кадрів на службу в поліцію в державах 

Балтії  та підготовка поліцейських до здійснення поліцейської 
діяльності 

 ІЛЬЇНА О. В. доцент кафедри трудового та господарського 
права  Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук 

 
Правові можливості суб’єктів трудових правовідносин у разі 

зміни змісту трудового договору 
 ІЩЕНКО Н. І.,  доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського і трудового права Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, кандидат юридичних 
наук  

 
Правове регулювання  питань реструктуризації персоналу  на 

підприємствах  
КАЛІНІЧЕНКО З. Д. доцент кафедри цивільно-правових 

дисциплін  Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ, кандидат економічних наук, доцент  

 



Окремі питання порушення строків виплати заробітної 
плати, що стали підставою розірвання умов трудового договору  

КИЯН В. Я. доцент кафедри цивільного, адміністративного та 
фінансового права Інституту права ім. В. Сташиса Класичного 
приватного університету, кандидат юридичних наук,  доцент 

 
Щодо зарубіжного досвіду правового регулювання 

дисциплінарної відповідальності  
КОВАЛЕНКО К. В. доцент кафедри трудового та 

господарського права Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

  
Достатній та гідний рівень життя: проблеми співвідношення  
КОРНЄВА П. М., асистент кафедри трудового права 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, 
 кандидат юридичних наук  

 
Соціальне призначення трудового права: постановка проблеми  
КОСТЮЧЕНКО О. Є.,  доцент кафедри цивільного права та 

процесу Університету державної фіскальної служби України, кандидат 
юридичних наук 

 
Щодо питання кваліфікації порушень працівниками 

законодавства про охорону праці 
КРАВЦОВ Д. М., доцент кафедри трудового права 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, 
 кандидат юридичних наук, доцент  

 
Деякі питання щодо гендерного аспекту в рoбoті Націoнальнoї 

пoліції  
КУЗНІЧЕНКО О. В., доцент кафедри цивільно-правових 

дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, доцент  

 
Види оцінки ефективності норм трудового права  
КУПІНА Л. Ф. професор кафедри галузевих юридичних 

дисциплін Національного педагогічного університету ім.  
М. П. Драгоманова, кандидат юридичних наук, доцент  

 
 
 



Творчі відпустки за Законом України «Про освіту» від 
05.09.2017 № 2145-VIII 

ЛЕЖНЄВА Т. М., доцент кафедри права Університету ім. 
Альфреда Нобеля, кандидат юридичних наук, доцент; 
ЧЕРНОП’ЯТОВ С. В. доцент кафедри права Університету ім. 
Альфреда Нобеля, кандидат юридичних наук  

«Презумпція правоти» поліцейського в Україні в контексті 
особистої безпеки  

ЛОГВИНЕНКО М. І., доцент кафедри адміністративного, 
господарського права та фінансово-економічної безпеки навчально-
наукового інституту права Сумського державного університету, 
кандидат юридичних наук 

 
Щодо права роботодавця покладати на працівника обмежену 

матеріальну відповідальність 
ЛУК'ЯНЧИКОВ О. М., заступник декана юридичного 

факультету Харківського національного педагогічного університету 
ім. Г. С. Сковороди, кандидат юридичних наук, доцент; НОВІКОВ Д. О. 
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та 
трудового права Харківського національного педагогічного 
університету ім. Г. С. Сковороди, кандидат юридичних наук  

 
Грошове забезпечення поліцейських у Республіці Польща  
МАРЧУК  М. І. завідувач кафедри конституційного і 

міжнародного права Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 
Особливості правового регулювання трудових правовідносин 

директора школи після прийняття закону України «Про освіту» 
МІРОШНИЧЕНКО О. А., доцент Чернігівського інституту 

післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського,  кандидат 
юридичних наук, доцент  

  
Правові засади укладення міжнародних колективних договорів 
 НОВІКОВ Д. О.,  доцент кафедри цивільно-правових 

дисциплін, господарського та трудового права Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, 
кандидат юридичних наук 

 
 
 



Окремі аспекти проблеми реформування трудового 
законодавства України  

ОГІЄНКО І. В.,  доцент кафедри трудового, аграрного 
екологічного права та соціального захисту населення Харківського 
економіко-правового університету,  кандидат юридичних наук 

 
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за 

додержанням законодавства про працю в Україні 
ПУЗИРНА Н. С., доцент кафедри трудового права, 

адміністративного права та процесу Навчально-наукового інституту 
права і соціальних технологій Чернігівського національного 
технологічного університету, кандидат юридичних наук 
 

Юридичні гарантії забезпечення рівних прав та можливостей 
молоді у сфері праці  

САХАРУК І. С. асистент кафедри трудового права та права 
соціального забезпечення Київського національного університету ім. 
Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук 

 
Окремі аспекти правового регулювання трудових відносин з 

працівниками, яким надано допуск до державної таємниці 
СЕЛЕЦЬКИЙ О. В., декан юридичного факультету Навчально-

наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету, кандидат юридичних 
наук; НОВИК Н. С., студентка юридичного факультету Навчально-
наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету  

 
До питання визначення окремих особливостей трудових 

відносин працівників ІТ-сфери 
СЕРЕДА О. Г., доцент кафедри трудового права Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,  кандидат 
юридичних наук, доцент 

  
Щодо основних способів забезпечення локального регулювання 

трудових відносин 
СИЧОВА В. В. старший науковий співробітник секретаріату 

Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат юридичних наук 

 
 



 
Добросовісність та недопустимість зловживання правом як 

принципи діяльності профспілок  
СІМУТІНА Я. В., старший науковий співробітник відділу 

проблем цивільного,  трудового та підприємницького права Інституту 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, кандидат 
юридичних наук, старший науковий співробітник  

 
Проблеми соціально-правового стану внутрішньо переміщених 

осіб в Україні  
СІНЬОВА  Л. М., асистент кафедри трудового права та права 

соціального забезпечення  Київського національного університету ім. 
Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук  

 
Нормотворчість органів державної влади у сфері праці  
СІРОХА Д. І. доцент кафедри трудового права та права 

соціального забезпечення Київського національного університету ім. 
Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук  

 
Системи стимулювання працівників у зарубіжних країнах  
СМОЛЯРОВА М. Л. доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права Запорізького національного 
технічного університету, кандидат юридичних наук, доцент  

 
Місце аутсорсингу у трудовому законодавстві 
ЧАВИКІНА Т. І., доцент кафедри трудового та господарського 

права  Харківського національного університету внутрішніх справ,  
кандидат юридичних наук, доцент   

 
До питання про вдосконалення правового регулювання 

службової дисципліни та дисциплінарної відповідальності 
працівників поліції  

ЧОРНОУС О. В., доцент кафедри трудового та господарського 
права Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, доцент   

 
Особливості оплати праці наукових і науково-педагогічних 

працівників 
ЮШКО А. М., старший науковий співробітник Науково-

дослідного  інституту правового забезпечення інноваційного розвитку 
НАПрН України, кандидат юридичних наук, доцент; МОМОТ Є. О., 
аспірант Науково-дослідного інституту правового забезпечення 
інноваційного розвитку НАПрН України  
 

Соціальна сутність сучасного трудового права 
БЕРЕЖНА К. І., аспірант Науково-дослідного інституту 



правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії 
правових наук України  

 
Правові засади державної молодіжної політики у сфері 

трудової зайнятості 
БОЙКО А. К., здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди  

 
Щодо права на працю недієздатних осіб 
ГОСТЮК О. Д., аспірант Харківського національного 

університету внутрішніх справ 
 
До питання правової сутності соціального діалогу в трудовому 

праві 
ДАНИЛІНА Ю.С., аспірант кафедри цивільно-правових 

дисциплін, господарського та трудового права Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди  

 
Правовий статус судді вищого суду з питань інтелектуальної 

власності  
ДІГТЯР А. О., магістрант Навчально-наукового інституту права 

Сумського державного університету  
 
Розвиток вчення про трудовий договір у науці трудового права 
ДІГТЯРЕНКО Г. В.,  асистент кафедри цивільного права і 

процесу Національного авіаційного університету  
 
Групи трудових правовідносин з атестації працівників 
ДІЛІГУЛ А. С., аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ   
 
Деякі оціночні поняття у проекті Трудового кодексу України 

як підстава диференціації регулювання праці 
ДУДІН В. М., аспірант Київського університету права НАН 

України  
 
Історична трансформація змісту поняття «прогул» 
ЄРЬОМЕНКО О. О., аспірант кафедри цивільно-правових 

дисциплін, господарського та трудового права Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди  



Заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу як 
юридична гарантія реалізації права на працю 

ЄФРЕМОВА А. В., здобувач кафедри цивільно-правових 
дисциплін, господарського та трудового права  Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди  

 
До проблеми правового регулювання дисциплінарних стягнень 
ЖЕРЕБЦОВ Д. Є. аспірант Харківського національного 

університету внутрішніх справ  
 
Транзитне робоче місце як форма працевлаштування та 

адаптації осіб з обмеженими можливостями до трудової 
зайнятості 

КЕСАДА ТАТАРІНОВА Венора Лінда, аспірант кафедри 
цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права 
Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. 
Сковороди  

 
Удосконалення змісту, значення та особливостей гарантій 

реалізації трудових прав поліцейських 
КОЛОМОЄЦЬ П. В., провідний фахівець відділу організаційно-

аналітичної роботи та контролю Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

  
Зміст гуманістичних засад трудового права 
 КОНОНЕНКО О. Ю. аспірант Науково-дослідного інституту 

правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії 
правових наук України  

 
Сучасні підходи до забезпечення гендерної рівності в 

трудовому праві України 
КУШНИР Н. В., аспірант Харківського національного 

університету внутрішніх справ  
  
Деякі особливості дисциплінарної відповідальності працівників 

органів прокуратури  
ЛАВРЕНКО Б. В., аспірант Науково-дослідного інституту 

правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії 
правових наук України  

 
 



Щодо необхідності  існування у чинному законодавстві 
порушення прийняття на роботу як підстави припинення 
трудового правовідношення 

ЛИСЕНКО С. Ю., аспірант кафедри трудового права 
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого  

 
До питання удосконалення правового регулювання переведень 

державних службовців 
ЛИСИЦЬКА Т. Г., аспірант Харківського національного 

університету внутрішніх справ 
  
Принципи правового регулювання працевлаштування 
МАЦІЄВИЧ А. Г., магістрант Інституту управління та права  

Запорізького національного технічного університету  
 
Заохочення працiвникiв, якi поєднують роботу з навчанням, як 

засіб мотивації персоналу 
МИКОЛАЙЧУК  А. В., аспірант кафедри трудового права 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого  
 
Соціально-економічні права: поняття, гарантії та стан 

дотримання 
МОСТИЦЬКА Т. І., аспірант Науково-дослідного інституту 

правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії 
правових наук України  

 
Достатній життєвий рівень  як необхідний результат 

реалізації трудових прав людини в Україні 
ОРЛОВА О. Ю., аспірант Харківського національного 

університету внутрішніх справ  
 
Сучасний стан та окремі напрями розвитку правового 

регулювання умов праці науково-педагогічних працівників в Україні 
ПОПОВА-КОРЯК К. О., здобувач кафедри цивільно-правових 

дисциплін, господарського та трудового права Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди  

 
Масові вивільнення: проблемні питання 
ПУНТУС Д. А., аспірант кафедри правознавства 

Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля
  



До проблеми вдосконалення правового регулювання праці 
тимчасових та сезонних працівників 

РАДЗІВІДЛО А. Я. , директор центру підготовки іноземних 
громадян Харківського економіко-правового університету  

 
Дисциплінарна відповідальність прокурорів: проблеми, виклики  

та перспективи 
СЕМЕНЕНКО Б. В., прокурор Київської місцевої прокуратури  

№ 4  м. Києва  
 
До питання визначення характеру трудового правопорушення 

як підстави матеріальної відповідальності роботодавця 
ТАНАСЕВИЧ О. В., здобувач кафедри цивільно-правових 

дисциплін, господарського та трудового права Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди  
 

Функції трудового конфлікту 
ФОМІН Р. Л., магістрант Інституту управління та права 

Запорізького національного технічного університету  
 
Зміст колективного договору з позицій сучасних умов 

господарювання 
ХРАБАТИН О. В., аспірант Харківського національного 

університету внутрішніх справ  
 
Щодо особливостей призначення керівника вищого 

навчального закладу на прикладі одного із ВНЗ Харкова 
ЧЕПЕЛА С. П., начальник відділу кадрів Харківського 

національного  університету радіоелектроніки 
  
До питання дисциплінарної відповідальності керівника 

державної установи 
ШЕВЕРДІНА В. І.,  аспірант Науково-дослідного інституту 

правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії 
правових наук України  

 
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Право людини на гідне життя як невід’ємна  складова 

соціальної політики держави 
ГЕТЬМАНЦЕВА Ніна Дмитрівна, доцент кафедри приватного 



права Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, 
доктор  юридичних наук, доцент 
 

Види забезпечення у системі соціального страхування  
АНДРІЇВ В. В., доцент кафедри адміністративного, фінансового 

та інформаційного права Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат юридичних  наук 

 
Сучасні концептуальні підходи щодо загальнообов’язкового 

державного соціального страхування від нещасного випадку на 
виробництві 

 АНДРЮЩЕНКО К. М., головний спеціаліст-юрисконсульт 
сектору архітектурної та містобудівної діяльності відділу правового 
забезпечення Департаменту територіального контролю Харківської 
міської ради, кандидат юридичних наук 

 
Поняття юридичного механізму забезпечення права на 

соціальний захист 
БОРИЧЕНКО К. В., доцент кафедри трудового права та права 

соціального забезпечення Національного університету «Одеська 
юридична академія», кандидат юридичних  наук 

 
Пенсійна реформа та напрями розвитку пенсійного 

забезпечення в Україні  
ГЕРАСИМЧУК Л. В., доцент кафедри цивільного права і 

процесу Національної академії внутрішніх справ,   кандидат 
юридичних  наук 

 
Правові аспекти реалізації права на спеціальні умови вступу до 

вищих навчальних закладів в 2018 році 
КАЙТАНСЬКИЙ О. С., доцент кафедри трудового права та 

права соціального забезпечення Національного університету «Одеська 
юридична академія», кандидат юридичних  наук  

 
Проблеми реалізації міжнародних стандартів у національному 

соціальному законодавстві  
КЛИМЕНКО А. Л., викладач кафедри трудового та 

господарського права  Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних  наук 

 
 



До проблеми удосконалення норм статті 46 Конституції 
України 

МАТВІЄНКО Є. П., головний спеціаліст відділу з питань 
виплати пенсій ГУ ПФУ в Івано-Франківській області, кандидат 
юридичних  наук 

 
Захист прав у сфері недержавного соціального забезпечення 
МЕДВІДЬ А. О., доцент кафедри трудового права та права 

соціального забезпечення Національного університету «Одеська 
юридична академія»,  кандидат юридичних  наук 

 
Соціально-правовий статус осіб з інвалідністю: проблеми та 

перспективи законодавчого забезпечення  
МЕЛЬНИК В. П.,  доцент  кафедри соціально-гуманітарних і 

правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та 
права Національного університету «Одеська юридична академія», 
кандидат юридичних  наук 

 
Особисте страхування як складова соціального захисту 

людини 
НЕСТЕРЦОВА-СОБАКАРЬ О. В.  завідувач кафедри цивільно-

правових дисциплін Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних  наук, доцент 

 
Еволюція  становлення системи соціального забезпечення 
ОСТРОВЕРХ Л. Л.  доцент кафедри фінансового права та 

фіскального адміністрування Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат економічних наук, доцент  

 
Правовий інститут охорони материнства  
ПОЖАРОВА О. В. доцент кафедри трудового права та права 

соціального забезпечення Національного університету «Одеська 
юридична академія», кандидат юридичних  наук 

 
Застосування статті 46 Конституції України в контексті 

практики Європейського суду з прав людини  
СІЛЬЧЕНКО С. О. доцент кафедри трудового права 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,
 кандидат юридичних  наук, доцент 

 
 



Україні потрібна сучасна модель соціальної політики  
СКОРОБАГАТЬКО А. В.,  завідувач кафедри цивільного та 

трудового права Національного університету «Одеська морська 
академія», кандидат юридичних  наук, доцент  

 
Проблеми пенсійної реформи в Україні  
СМЄСОВА В. Л., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін  

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 
кандидат економічних наук, доцент; МАЦЕНКО Ю. В., студентка 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 
Теоретичні питання системи права соціального 

обслуговування  
СТАШКІВ Б. І. професор кафедри трудового права, 

адміністративного права та процесу Навчально-наукового інституту 
права та соціальних технологій Чернігівського національного 
технологічного університету, кандидат юридичних  наук, доцент 

 
Соціальна складова програм зменшення шкоди від немедичного 

вживання наркотиків  
ШЕВЧУК Г. В. доцент кафедри адміністративної діяльності 

Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних  наук
  

 
Суб’ єкти права соціального забезпечення: окремі дискусійні 

питання 
ЯКОВЛЄВА Г. О . доцент кафедри трудового права 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, 
 кандидат юридичних  наук  

Сучасні світові тенденції розвитку соціального захисту 
населення 

ЯРИГІНА Є. П. асистент кафедри трудового права 
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, 
кандидат юридичних  наук 

  
 Право на соціальний захист в умовах реформування 

пенсійного забезпечення в Україні 
ЯЦКЕВИЧ І. І.  старший викладач кафедри приватного права 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат 
юридичних  наук 

 



Внутрішньо переміщені особи в документах  ООН 
БАСОВА І. С. аспірант відділу проблем цивільного, трудового та 

підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. 
Корецького НАН України 

 
Види соціального обслуговування інвалідів в Україні 
БУК М. О., аспірант кафедри соціального права Львівського 

національного університету ім. Івана Франка  
 
Вiдпoвiдaльнiсть зoбoв’язaних суб’єктiв у сфеpi сoцiaльнoгo 

зaхисту мaлoзaбезпечених oсiб  
ВОЛОШИН І. П., аспірант кафедри соціального права 

Львівського національного університету ім. Івана Франка 
   
Деякі аспекти правового статусу страхувальника у відносинах 

загальнообов’язкового державного соціального страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання 

СОЛОВЙОВ О. В., асистент кафедри трудового права 
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого  

 
 
 



 
Наукове видання 

 
 
 
 
 
 
 
 

Програма 
VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Напрями розвитку науки трудового права та права 

соціального забезпечення»,  
присвяченої 25-річчю кафедри трудового та 

господарського права Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
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