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НАУКОВІ ЗАХОДИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА
ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

21 листопада 2012 року у Класичному приватному університеті за підтримки Запорізької об-
ласної державної адміністрації, Апеляційного суду Запорізької області та Запорізького окружно-
го адміністративний суду відбувся науково-практичний круглий стіл “Актуальні проблеми трудо-
вого права та права соціального забезпечення”.

Обмінятись досвідом у галузі трудового права приїхали провідні вчені-юристи з усієї України.
За словами організаторів метою круглого столу послугувало прагнення:

– забезпечення доступу вчених, здобувачів і практичних працівників-юристів до інформації про
реалізацію правової реформи у світі та в Україні, розвиток юридичної науки, реалізація зв’язку
теорії і практики, гармонізація національного законодавства з міжнародним правом, обгово-
рення практичних проблем трудового права та права соціального забезпечення;

– сприяння становленню наукових, ділових та особистих контактів між юристами України й
інших держав, розширення уявлення про колег, які працюють за спорідненою правовою про-
блематикою.
Круглий стіл відкрили та виступили з вітальним словом:
Огаренко Віктор Миколайович, доктор наук з державного управління, професор, Класичний

приватний університет, ректор;
Шишка Ігор Васильович, кандидат медичних наук, доцент, Запорізька обласна держа-

вна адміністрація, заступник голови;
Монаєнко Антон Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України,

Класичний приватний університет, проректор з наукової роботи;
Прилипко Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч

науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України,
директор Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку
Національної академії правових наук України;

Іншин Микола Іванович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, за-
відувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
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На дискусії обговорювали такі питання:
До питання відмежування матеріальної відпові-

дальність працівників від цивільно-правової відпові-
дальності за нормами цивільного права (Прилипко
Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, про-
фесор, Заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент Національної академії правових
наук України, директор Науково-дослідного інституту
правового забезпечення інноваційного розвитку На-
ціональної академії правових наук України).

Підвищення ефективності державної служби в
сучасних умовах (Іншин Микола Іванович, доктор
юридичних наук, професор, Заслужений юрист
України, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення забезпечення
Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Ідеологічні основи сучасного трудового права (Щербина Віктор Іванович, доктор юридич-
них наук, доцент, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення за-
безпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Кодифікація – важливий етап реформи тру-
дового законодавства України (Ярошенко Олег
Миколайович, доктор юридичних наук, професор,
Національний університет “Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого” (м. Харків), про-
фесор кафедри трудового права).

Сучасні тенденції у визначенні пріори-
тету методів регулювання трудових від-
носин (Лукаш Сергій Станіславович, доктор
юридичних наук, доцент, Сумська філія Харків-
ського національного університету внутрішніх
справ, начальник).

Форми трудових правовідносин: правові
проблеми (Занфірова Тетяна Анатоліївна,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений
юрист України, вчений секретар вченої ради
Класичного приватного університету).

Також у дискусії взяли участь практики –
фахівці у галузі трудового права:

Кравцов Олексій Іванович, начальник
управління з питань праці, зайнятості та со-
ціального страхування;

Бойченко Сергій Миколайович, началь-
ник інспекції праці Запорізької області;

Четвертак Сергій Іванович, начальник
відділення національної служби посередниц-
тва та примирення в Запорізькій області.




