
 

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА 

ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ 

ВІДДІЛЕННЯ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА РОБОТИ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

Вдосконалення системи колективно-договірного регулювання 

як необхідна умова стабільності соціально-трудових відносин 

та подальшого розвитку соціального діалогу в Україні 

 
 

08 листопада 2018 року 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків 

2018



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

Вдосконалення системи колективно-договірного регулювання 

як необхідна умова стабільності соціально-трудових відносин 

та подальшого розвитку соціального діалогу в Україні 
 

 

Місце проведення: м. Харків, вул. Кирпичова, 2. 

Науково-технічна бібліотека Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», 

 

09.30 – 10.00 Реєстрація учасників науково-практичної конференції. 

Вітальна кава. 

 

10.00 – 10.15   Відкриття конференції: 

- вступне слово Сокола Євгена Івановича, доктора технічних 

наук, професора, ректора Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; 

- вітальне слово Чернова Сергія Івановича, голови 

Харківської обласної ради, президента асоціації органів місцевого 

самоврядування Харківської області;  

- виступ Лайкова Сергія Миколайовича, начальника 

відділення Національної служби посередництва і примирення в 

Харківській області. 

 

10.15 – 10.20 Нагородження відзнаками, грамотами та подяками 

Харківської обласної ради, Харківської міської ради, Об’єднання 

організацій роботодавців Харківщини, Об’єднання профспілок 

Харківської області. 

 

10.20 – 10.25 вітальне слово Зуєвої Ольги Олександрівни, 

заслуженого юриста України, першого керівника відділення НСПП 

в Харківській області. 

 

10.25 – 10.30 Нагородження грамотами та подяками Національної 

служби посередництва і примирення. 

 

10.30 – 11.40 Доповіді (регламент до 5 хв.) 

 



1. Жернаков Володимир Володимирович, кандидат 

юридичних наук, професор кафедри трудового права 

Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого: «Правове регулювання соціального діалогу: здобутки 

та проблеми»; 

2. Печура Тетяна Миколаївна, заступник директора 

Департаменту соціального захисту населення Харківської 

обласної державної адміністрації – начальник управління праці та 

зайнятості: «Стан соціального діалогу в Харківській області»; 

3. Волков Сергій Геннадійович, заступник голови Об’єднання 

профспілок Харківської області: «Завдання профспілок щодо 

недопущення згортання соціального діалогу та колективно-

договірного регулювання трудових відносин»; 

4. Білоцерківська Ольга Василівна, виконавчий директор 

Об’єднання організацій роботодавців Харківщини: «Окремі 

проблемні питання колективно-договірного регулювання та 

пропозиції щодо їх вирішення»; 

5. Петренко Олена Миколаївна, заступник начальника 

Головного управління Держпраці у Харківській області: 

«Виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

05.09.2018 року №649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію 

відносин у сфері зайнятості населення» як необхідна умова 

стабільності соціально-трудових відносин та подальшого 

розвитку соціального діалогу в Україні»; 

6. Назарова Галина Валентинівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки та соціальних наук 

Харківського національного економічного університету ім. 

С. Кузнеця: «Європейський досвід системи колективно-

договірного регулювання»; 

7. Кучеренко Сергій Михайлович, кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах 

Національного університету цивільного захисту України: 

«Колективний договір як один із основних факторів мотивації 

персоналу до ефективної професійної діяльності»; 

8. Єгорова Тетяна Петрівна, начальник Головного 

територіального управління юстиції у Харківській області: 

«Обов’язковість укладання колективних договорів на 

підприємствах»; 



9. Толстих Анатолій Іванович, заступник директора 

Харківського обласного центру зайнятості: «Права кожного 

працівника на захист державної служби зайнятості»; 

10. Ключка Ганна Іванівна, начальник відділу соціально-

трудових відносин Управління праці та соціальних питань 

Департаменту праці та соціальних питань Харківської міської 

ради: «Колективно-договірне регулювання соціально-трудових 

відносин в організаціях міста»; 

11. Євдокимова Ірина Анатоліївна, канд. соц. наук, в.о. 

завідувача кафедри соціології управління та соціальної роботи 

соціологічного факультету Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна: «Кафедра соціології управління 

та соціальної роботи ХНУ ім. В.Н. Каразіна  та відділення НСПП 

в Харківській області: досвід плідної праці». 

 

11.40 – 11.55   Виступи в рамках обговорення 

 

1. Пластун Людмила Володимирівна, голова Харківської 

обласної організації Профспілки працівників соціальної 

сфери України; 

2. Лапигіна Наталія Володимирівна, голова професійної 

спілки працівників енергетичної галузі; 

3. Черниш Валерій Сергійович, голова Федерації професійних 

спілок Луганської області, голова профспілкового комітету 

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ»; 

4. Гонтар Ганна Анатоліївна, головний економіст відділу 

грошового обігу представництва Національного банку 

України в Харківській області 

5. Величко Лариса Юріївна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри 

права та європейської інтеграції Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України.  

 

11.55 – 12.00 Підведення підсумків науково-практичної 

конференції.  

 


