
ВІДОМОСТІ  

про науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, що підтверджують їх освітню  

та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу на відповідному рівні вищої  

освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій,  

для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти 

 

1. Загальна інформація про забезпечення науково-педагогічними, педагогічними та науковими працівниками 

освітнього процесу на ___________ рівні вищої освіти або за освітньою програмою ________________, що передбачає 

присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на _____________ рівні 

вищої освіти 

 

Найменування показника 
Кількість 

(осіб) 

Загальна кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників  

Кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем 

роботи (в тому числі за суміщенням) 

 

з них кількість:  

- докторів наук та (або) професорів  

 

- кандидатів наук та (або) доцентів  

 

 

 



2. Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які забезпечують освітній процес на ______ 

_____________ рівні вищої освіти або за освітньою програмою _________________, що передбачає присвоєння 

професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, спеціальності ____          на 

_____________ рівні вищої освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого 

обсягу на певному рівні вищої освіти) 

Найменування 

освітнього 

компонента, 

який закріплено 

за науково-

педагогічним, 

педагогічним, 

науковим 

працівником 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найменуван-

ня посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту) 

Освітня 

кваліфікація 

(науковий 

ступінь, шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації 

(серія, номер, 

дата, ким 

виданий 

диплом), вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

(серія, номер, 

дата, ким 

виданий 

атестат) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про досвід 

професійної діяльності (заняття) 

за відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку 

роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-

педагогічної, наукової 

діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю (прізвище, ім’я, по 

батькові дисертанта, здобутий 

науковий ступінь, спеціальність, 

назва дисертації, рік захисту, 

серія, номер,  дата, ким виданий 

диплом), наявність  публікацій у 

наукових виданнях, які включені 

до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection), протягом 

останніх п’яти років) 

 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

(найменуван- 

ня закладу, 

вид 

документа, 

тема, дата 

видачі і  

кількість 

навчальних  

кредитів 

(годин)) 

Досягнення у 

професійній 

діяльності 

(відповідно 

до пункту 38 

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності) 

Назва освітньої програми та спеціальності (у разі ліцензування за відповідним рівнем вищої освіти) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Особи, які працюють за сумісництвом 
Трудове право Дума Олександр 

Олегович 

Асистент 

кафедри 

земельного та 

Національний 

університет «Юридична 

академія України імені 

Кандидат 

юридичних наук, 

12.00.05 – трудове 

1. Дума О. О. Гарантії 

працівникам, які підлягають звільненню 

з ініціативи роботодавця у зв’язку з 

Вищий 

навчальний 

заклад 

Відповідає 

підпунктам : 

 



аграрного права Ярослава Мудрого» 

(2012, спеціальність 

«Правознавство», 

кваліфікація юриста), 

Диплом ХА № 42890823 

від 10 травня 2012 р. 

право; право 

соціального 

забезпечення, 

«Розірвання 

трудового договору 

з ініціативи 

роботодавця у 

зв’язку з 

поновленням на 

роботі працівника, 

який раніше 

виконував цю 

роботу»; На 

підставі рішення 

Атестаційної 

колегії від 26 

червня 2017 р. 

отримав диплом 

ДК №042548 

 

поновленням на роботі працівника, який 

раніше виконував цю роботу. Наук. вісн. 

міжнар. гуманітар. ун-ту: Серія 

«Юриспруденція». 2017. Вип. 17 (Т. 2). 

С. 7–10. 

2. 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. 

3. Дума О. О. 

Зловживання правом суб`єктами 

трудових відносин як правове явище. 

Юридичний бюлетень. 2019. Вип. 10. C. 

59-66. 

4. Дума О. О. Медіація 

як примирна процедура вирішення 

трудових спорів. Держава та регіони: 

Серія «Право». 2020. № 1 (67). Т.2. С. 

14–19. 

5. Дума О. О. Форма 

рассмотрения коллективных споров в 

сфере трудового права. Журнал 

перспективных исследований в области 

права и экономики. 2020. №4. Т.11. 

С.1423 – 1432. (Scopus) 

«Міжрегіональ

на Академія 

управління 

персоналом», 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

ПК № 

00127522/0042

11-20, 

«Актуальні 

проблеми 

застосування 

трудового 

законодавства»

, 26.02.2020 р. 

Всього 210 

годин (7 

кредитів 

ЄКТС) 

1,3,4,5,12,19 

(відповідно до 

пункту 38 

Ліцензійних умов 

провадження 

освітньої 

діяльності): 
1) 1.Дума О. О. 

Гарантії 

працівникам, які 
підлягають 

звільненню з 

ініціативи 

роботодавця у 

зв’язку з 

поновленням на 
роботі працівника, 

який раніше 

виконував цю 
роботу. Наук. вісн. 

міжнар. гуманітар. 

ун-ту: Серія 
«Юриспруденція». 

2017. Вип. 17 (Т. 2). 
С. 7–10. 

2.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. 

3.Дума О. О. 
Зловживання 

правом суб`єктами 

трудових відносин 
як правове явище. 

Юридичний 

бюлетень. 2019. 
Вип. 10. C. 59-66. 

4.Дума О. О. 

Медіація як 
примирна 

процедура 

вирішення трудових 
спорів. Держава та 

регіони: Серія 

«Право». 2020. № 1 
(67). Т.2. С. 14–19. 



5.Дума О. О. Форма 

рассмотрения 

коллективных 

споров в сфере 
трудового 

права. Журнал 

перспективных 
исследований в 

области права и 

экономики. 2020. 
№4. Т.11. С.1423 – 

1432. (Scopus). 
3) 1.Право 

соціального 

забезпечення : 
підручник / за заг. 

ред. О. М. 

Ярошенка ; Нац. 
юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. 

Харків :Право, 
2019.376 с. 

2.Трудове право : 

підручник / за заг. 
ред. О. М. 

Ярошенка. 3-тє 

вид., перероб. і 
допов. ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. Харків : 
Право, 2019. 544 с. 

3.Велика українська 

юридична 
енциклопедія: 

Право соціального 

забезпечення/редко
л.: М. І. Іншин, О. 

М. Ярошенко та ін. 

Київ ; «Вид-во 
Людмила», 2020. 

912 с. 

4) 1.Навчально-

методичний 

посібник для 

практичних занять з 
навчальної 

дисципліни 

«Трудові спори» / 
Уклад.: А. М. 

Слюсар, Д. М. 

Кравцов, Н. М. 
Швець, О. Є. 

Луценко, О. О. 



Дума. – Х.: Нац. 

юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 

2020. – 65 с. 
2.Методичні 

матеріали з 

навчальної 
дисципліни за 

вибором 

“Особливості 
правового 

регулювання праці 
суддів” (другий 

(магістерський) 

рівень вищої освіти 
галузі знань 08 

“Право” 

спеціальності 081 
“Право”) для 

студентів ІІ курсу 

денної форми 
навчання/ уклад.: О. 

М. Ярошенко, Д. Є. 

Кутоманов, Ф. А. 
Цесарський, О. О. 

Дума. Харків: Нац. 

юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, 

2018. 28 с. 

3.Навчально-
методичний 

посібник для 

самостійної роботи 
та практичних 

занять з навчальної 

дисципліни 
“Соціальний захист 

військовослужбовці

в та прирівняних до 
них осіб” для 

студентівV курсу / 

уклад.: 

Я.В.Свічкарьова,Г. 

О. Яковлева, О. О. 

Дума, – Х.: Нац. 
юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 

2019. – 26 с. 
5) захист дисертації 

на здобуття 

наукового ступеня – 
кандидата 

юридичних наук, 



2017 р.  

ДК №042548 

12) 1.Дума О.О. 

Деякі актуальні 
проблеми 

виконання судового 

рішення про 
поновлення 

працівника на 

роботі. Напрями 
розвитку науки 

трудового права та 
права соціального 

забезпечення: зб. 

матер. VI 
всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (м. 
Харків, 03 

листопада 2017 р.). 

Харків : Вид-во нац. 
ун-т внутр. справ, 

2017. С. 173-175. 

1. Д
ума О.О. Актуальні 

проблеми права на 

сучасному етапі 
розвитку 

державності: зб. тез 

доп. та наук. 
повідомл. 

міжнародної 

науково-практичної 
конференції (м. 

Люблін (Республіка 

Польща) 20–21 
жовтня 2017 р.). 

Lubelski Park 

Naukowo 
Technologiczny S.A.; 

UniwersytetMariiCur

ie-Sklodowskie. С. 

143-145. 

2. Д

ума О.О. 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.). Харків : 

ФОП «Панов А.Н», 

2018. С. 285-289; 
3. Д

ума О.О. Деякі 

питання поновлення 
працівників на 

роботі. Правова 
держава: 

міждисциплінарний 

підхід : тези доп. та 
наук. повідомл. 

Учасників Всеукр. 

наук.-практ. конф. 
(м. Маріуполь, 05 

груд. 2018 р.). 

Маріуполь. 2018. 
С.75-77; 

4. Д

ума О.О. 
Поновлення на 

роботу як підстава 

розірвання 
трудового договору. 

Правові засоби 

забезпечення та 
захисту прав 

людини: 

вітчизняний та 
зарубіжний досвід: 

тези доп. та наук. 

повідомл. 
УчасниківВсеукр. 

наук.-практ. конф. 

(м. Сєвєродонецьк, 
24-25 квітня 2019 

р.). Сєвєродонецьк. 

2019; 

5. Д

ума О.О. To the 

question of 
determining the legal 

possibility and cases 

of not renewing an 
employee at work. 

Проблеми реалізації 

прав громадян у 
сфері праці та 

соціального 



забезпечення: тези 

доп. та наук. 

повідомл. учасників 

IXМіжнар. наук.-
практ. конф.,  яка 

присвячена 

50-річчю створення 
кафедри трудового 

права 

Національного 
юридичного 

університету імені 
Ярослава Мудрого 

(м. Харків, 11 жовт. 

2019 р.). Харків : 
ФОП «Панов А.Н», 

2019. С. 337-340. 

6. Д
ума О.О. До 

питання не 

поновлення на 
роботі. Юридичні 

гарантії 

забезпечення прав 
громадян на працю і 

соціальний захист" 

тези доп. та наук. 
повідомл. учасників 

X Міжнар. наук.-

практ. конф. (online 
конференції) (м. 

Харків, 9 жовт. 2020 

р.). Харків. С. 293-
296. 

7. Д

ума О.О. 
Дискримінація в 

трудовій сфері за 

ознаками 
сексуальної 

орієнтації та 

гендерної 

ідентичності. 

Безпека людини і 

реалізація права на 
працю в сучасних 

умовах 

життєдіяльності: 
тези доп. та наук. 

повідомл. 

Учасників ХІІ-ї 
наукової інтернет-

конференції 



студентів, 

аспірантів і 

молодих вчених 

Національного 
юридичного 

університету імені 

Ярослава (м. 
Харків, 22-23 квіт. 

2021 р.). Харків. 

С.191-196. 
19) член 

Харківської 
обласної організації 

Союзу юристів 

України. 
 

        



 

ВІДОМОСТІ  

про наявність науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним  

місцем роботи, мають відповідну освітній програмі освітню та/або професійну кваліфікацію (крім розширення  

провадження освітньої діяльності щодо збільшення ліцензованого обсягу на певному рівні вищої освіти)  
 

Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем 

роботи, мають відповідну освітній програмі _____________ в межах спеціальності ___________ освітню та/або 

професійну кваліфікацію  

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найменування 

посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Освітня 

кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості про 

досвід професійної діяльності (заняття) 

за відповідним фахом (спеціальністю, 

спеціалізацією) із зазначенням посади та 

строку роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на здобуття 

наукового ступеня за спеціальністю 

(прізвище, ім’я, по батькові дисертанта, 

здобутий, науковий ступінь, 

спеціальність, назва дисертації, рік 

захисту, серія, номер,  дата, ким 

виданий диплом), наявність  публікацій 

у наукових виданнях, які включені до 

переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації  

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі і 

кількість 

навчальних  

кредитів (годин) 

підвищення 

кваліфікації) 

Досягнення у 

професійній 

діяльності 

(відповідно до 

пункту 38 

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності) 

Дума Олександр 

Олегович 

Асистент кафедри 

земельного та 

аграрного права 

Національний 

університет 

«Юридична академія 

України імені 

Ярослава Мудрого» 

(2012, спеціальність 

«Правознавство», 

кваліфікація юриста),  

Диплом ХА № 

42890823 від 10 

Кандидат юридичних 

наук, 12.00.05 – трудове 

право; право соціального 

забезпечення, 

«Розірвання трудового 

договору з ініціативи 

роботодавця у зв’язку з 

поновленням на роботі 

працівника, який раніше 

виконував цю роботу»; 

На підставі рішення 

1. Дума О. О. Гарантії 

працівникам, які підлягають звільненню з 

ініціативи роботодавця у зв’язку з поновленням 

на роботі працівника, який раніше виконував цю 

роботу / О. О. Дума // Наук. вісн. міжнар. 

гуманітар. ун-ту: Серія «Юриспруденція». 2017. 

Вип. 17 (Т. 2). С. 7–10. 

2. Дума О. О. Колізії, що 

виникають при звільненні за п. 6 ст. 40 КЗпП України 

/ О. О. Дума // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту: 

Серія "Право". 2018. Вип. 49 (Т. 1). С. 214–217. 

Вищий навчальний 

заклад 

«Міжрегіональна 

Академія управління 

персоналом», 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації ПК № 

00127522/004211-20, 

«Актуальні 

Відповідає 

підпунктам : 

1,3,4,5,12,19 

(відповідно до 

пункту 38 

Ліцензійних умов 

провадження 

освітньої 

діяльності). 

1,3,4,5,12,19 

(відповідно до 



травня 2012 р. Атестаційної колегії від 

26 червня 2017 р. 

отримав диплом ДК 

№042548 

 

3. Дума О. О. Зловживання 

правом суб`єктами трудових відносин як правове 

явище / О. О. Дума, Д. В. Івах // «Юридичний 

бюлетень». 2019. Вип. 10. 

4. Дума О. О. Медіація як 

примирна процедура вирішення трудових спорів / 

О. О. Дума //Держава та регіони:Серія: Право. 

2020. № 1 (67). Т.2. С. 14–19. 

5. Oleksii V Soloviov, Nataliia M 

Shvets, Laroslava V Svichkarova, Nataliia H Orlova, 

Oleksandr O Duma. Form of Implementation of 

Collective Disputes in the Field of Labor 

Law. Journal of Advanced Research in Law and 

Economics, [S.l.], v. 11, n. 4, p. 1423 – 1432, june 

2020. ISSN 2068-696X. Available at: 

<https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view

/5347>. Date accessed: 27 sep. 2020. 

doi: https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4(50).39. 

 

проблеми 

застосування 

трудового 

законодавства», 

26.02.2020 р. 

Всього 210 годин (7 

кредитів ЄКТС) 

пункту 38 

Ліцензійних умов 

провадження 

освітньої 

діяльності): 
1) 1.Дума О. О. 

Гарантії 

працівникам, які 
підлягають 

звільненню з 

ініціативи 
роботодавця у 

зв’язку з 

поновленням на 
роботі працівника, 

який раніше 

виконував цю 
роботу. Наук. вісн. 

міжнар. гуманітар. 

ун-ту: Серія 
«Юриспруденція». 

2017. Вип. 17 (Т. 2). 

С. 7–10. 
2.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. 
3.Дума О. О. 

Зловживання правом 

суб`єктами трудових 
відносин як правове 

явище. Юридичний 

бюлетень. 2019. Вип. 
10. C. 59-66. 

4.Дума О. О. 

Медіація як 
примирна процедура 

вирішення трудових 

спорів. Держава та 

регіони: Серія 

«Право». 2020. № 1 

(67). Т.2. С. 14–19. 
5.Дума О. О. Форма 

рассмотрения 

коллективных споров 
в сфере трудового 

права. Журнал 

перспективных 
исследований в 

области права и 

https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5347
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5347
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4(50).39


экономики. 2020. 

№4. Т.11. С.1423 – 
1432. (Scopus). 

3) 1.Право 

соціального 
забезпечення : 

підручник / за заг. 

ред. О. М. Ярошенка 
; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. 

Харків :Право, 
2019.376 с. 

2.Трудове право : 

підручник / за заг. 
ред. О. М. Ярошенка. 

3-тє вид., перероб. і 

допов. ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. Харків : 

Право, 2019. 544 с. 
3.Велика українська 

юридична 

енциклопедія: Право 
соціального 

забезпечення/редкол.

: М. І. Іншин, О. М. 
Ярошенко та ін. Київ 

; «Вид-во Людмила», 

2020. 912 с. 
4) 1.Навчально-

методичний посібник 

для практичних 
занять з навчальної 

дисципліни «Трудові 

спори» / Уклад.: А. 
М. Слюсар, Д. М. 

Кравцов, Н. М. 

Швець, О. Є. 
Луценко, О. О. Дума. 

– Х.: Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава 

Мудрого, 2020. – 65 

с. 
2.Методичні 

матеріали з 

навчальної 
дисципліни за 

вибором 

“Особливості 
правового 

регулювання праці 

суддів” (другий 
(магістерський) 

рівень вищої освіти 

галузі знань 08 



“Право” 

спеціальності 081 
“Право”) для 

студентів ІІ курсу 

денної форми 
навчання/ уклад.: О. 

М. Ярошенко, Д. Є. 

Кутоманов, Ф. А. 
Цесарський, О. О. 

Дума. Харків: Нац. 

юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, 

2018. 28 с. 

3.Навчально-
методичний посібник 

для самостійної 

роботи та 

практичних занять з 

навчальної 

дисципліни 
“Соціальний захист 

військовослужбовців 

та прирівняних до 
них осіб” для 

студентівV курсу / 

уклад.: 
Я.В.Свічкарьова,Г. 

О. Яковлева, О. О. 

Дума, – Х.: Нац. 
юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 

2019. – 26 с. 
5) захист дисертації 

на здобуття 

наукового ступеня – 
кандидата 

юридичних наук, 

2017 р.  
  ДК №042548 

12) 1.Дума О.О. 
Деякі актуальні 

проблеми виконання 

судового рішення 
про поновлення 

працівника на роботі. 

Напрями розвитку 
науки трудового 

права та права 

соціального 
забезпечення: зб. 

матер. VI 

всеукраїнської 
науково-практичної 

конференції (м. 

Харків, 03 листопада 



2017 р.). Харків : 

Вид-во нац. ун-т 
внутр. справ, 2017. С. 

173-175. 

1. Дума О.О. 
Актуальні проблеми 

права на сучасному 

етапі розвитку 
державності: зб. тез 

доп. та наук. 

повідомл. 
міжнародної 

науково-практичної 

конференції (м. 
Люблін (Республіка 

Польща) 20–21 

жовтня 2017 р.). 

Lubelski Park 

Naukowo 

Technologiczny S.A.; 
UniwersytetMariiCuri

e-Sklodowskie. С. 

143-145. 
2. Дума О.О. 

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.). 

Харків : ФОП 
«Панов А.Н», 2018. 

С. 285-289; 
3. Дума О.О. 

Деякі питання 

поновлення 
працівників на 

роботі. Правова 

держава: 
міждисциплінарний 

підхід : тези доп. та 

наук. повідомл. 
Учасників Всеукр. 

наук.-практ. конф. 

(м. Маріуполь, 05 
груд. 2018 р.). 

Маріуполь. 2018. 

С.75-77; 



4. Дума О.О. 

Поновлення на 
роботу як підстава 

розірвання трудового 

договору. Правові 
засоби забезпечення 

та захисту прав 

людини: вітчизняний 
та зарубіжний 

досвід: тези доп. та 

наук. повідомл. 
УчасниківВсеукр. 

наук.-практ. конф. 

(м. Сєвєродонецьк, 
24-25 квітня 2019 р.). 

Сєвєродонецьк. 2019; 

5. Дума О.О. 

To the question of 

determining the legal 

possibility and cases 
of not renewing an 

employee at work. 

Проблеми реалізації 
прав громадян у 

сфері праці та 

соціального 
забезпечення: тези 

доп. та наук. 

повідомл. учасників 
IXМіжнар. наук.-

практ. конф.,  яка 

присвячена 50-річчю 
створення кафедри 

трудового права 

Національного 
юридичного 

університету імені 

Ярослава Мудрого 
(м. Харків, 11 жовт. 

2019 р.). Харків : 
ФОП «Панов А.Н», 

2019. С. 337-340. 

6. Дума О.О. 
До питання не 

поновлення на 

роботі. Юридичні 
гарантії забезпечення 

прав громадян на 

працю і соціальний 
захист" тези доп. та 

наук. повідомл. 

учасників X Міжнар. 
наук.-практ. конф. 

(online конференції) 

(м. Харків, 9 жовт. 



2020 р.). Харків. С. 

293-296. 
7. Д

ума О.О. 

Дискримінація в 
трудовій сфері за 

ознаками сексуальної 

орієнтації та 
гендерної 

ідентичності. Безпека 

людини і реалізація 
права на працю в 

сучасних умовах 

життєдіяльності: тези 
доп. та наук. 

повідомл. Учасників 

ХІІ-ї наукової 

інтернет-конференції 

студентів, аспірантів 

і молодих вчених 
Національного 

юридичного 

університету імені 
Ярослава (м. Харків, 

22-23 квіт. 2021 р.). 

Харків. С.191-196. 
19) член Харківської 

обласної організації 

Союзу юристів 
України. 

 

 

       

       



 


