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Дослідження і розробки за останні 5 

років 

Здійснення дослідження Проекту 

Трудового кодексу України та написання  

наукових робіт з пропозиціями щодо 

його вдосконалення. 

Основні напрями наукової діяльності в 

межах науково-дослідної теми: 

«Імплементація Європейських 

стандартів у сфері забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина в 

національне законодавство України»: 

Сидоренко Є.В. Допомога у зв’язку з 

безробіттям / Є.В.Сидоренко // Проблеми 

захисту прав і свобод людини і 

громадянина: Матеріали VI 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених і студентів 

(Чернігів, 16-17 травні 2019).  Збірник – 

Чернігів:  Чернігівський національний 

технологічний університет, Навчально-

науковий інститут права і соціальних 

технологій, 2019.   

Сидоренко Є.В. Особливості 

правового регулювання виборів 

Президента України 2019 року / 

Є.В.Сидоренко, К.С.Кирієнко // 



Матеріали ХІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні 

проблеми розвитку територіальних 

громад». Збірник – Чернігів: 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 

Сидоренко Є.В. Природні права 

людини / Є.В.Сидоренко, В.А.Заяць //  

Матеріали ХІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні 

проблеми розвитку територіальних 

громад». Збірник – Чернігів: 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019.  

Сидоренко Є.В. Страховий стаж та 

трудовий стаж / Є.В.Сидоренко // 

Матеріали ХІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні 

проблеми розвитку територіальних 

громад». Збірник – Чернігів: 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. 

Сидоренко Є.В. Характеристика 

професії юриста /Є.В. Сидоренко, 

Є.О. Бугрим // Матеріали V Регіональної 

наук.- прак. конф. «Реалії та перспективи 

розбудови правової держави в Україні» – 

Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП», 2019 р. (електронне видання). 

Сидоренко Є.В. Передумови 

виникнення права /Є.В. Сидоренко, Д.Р. 

Нагуло // Матеріали V Регіональної 

наук.- прак. конф. «Реалії та перспективи 

розбудови правової держави в Україні» – 

Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП», 2019 р. (електронне видання). 

Сидоренко Є.В. Права людини 

/Є.В. Сидоренко, О.В. Сергунов // 

Матеріали V Регіональної наук.- прак. 

конф. «Реалії та перспективи розбудови 

правової держави в Україні» – Чернігів: 

ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 



2019 р. (електронне видання). 

Сидоренко Є.В. Додаткові умови 

трудового договору відповідно до  

Проекту трудового кодексу Україн / 

Є.В. Сидоренко // Матеріали V 

Регіональної наук.- прак. конф. «Реалії та 

перспективи розбудови правової держави 

в Україні» – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 р. 

(електронне видання). 

Підвищення кваліфікації за останні 5 

років 

Захист   дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата  

юридичних наук. 

Диплом кандидата наук № 034660 від 

25 лютого 2016 р. 

Співпраця з підприємствами за 

останні 5 років  

Надання безоплатних юридичних 

консультацій з 01.09.2016 по 

сьогоднішній день КП «Діловий центр», 

а також у фірмі ТОВ «Меджік рум». 

Розробки та патенти   

Найважливіші публікації за останні 5 

років 

Сидоренко Є.В. Визначення понять 

«істотні умови трудового договору» і 

«додаткові умови трудового договору» в 

теорії трудового прав / Є.В. Сидоренко // 

Вісник Запорізького національного 

університету. – 2015. – № 2 (ІІ). – С. 145-

151. 

Сидоренко Є.В. Додаткові умови 

трудового договору: сучасні тенденції 

розвитку / Є.В. Сидоренко // Науковий 

вісник міжнародного гуманітарного 

університету. – 2015. № 14 (1). – С. 123- 

125. 

 Сидоренко Є.В. Медичне страхування 

як додаткова умова трудового договору в 

Україні / Є.В. Сидоренко // National law 

journal: teory and practice (Національний 

юридичний журнал: теорія і практика. – 

2015. - № 2. – С. 98-14.  

Сидоренко Є.В. Угода про не 

конкуренцію в процесі становлення 

трудових відносин / Є.В. Сидоренко // 

Актуальні питання та проблеми 

правового регулювання суспільних 

відноси: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. 



Дніпропетровськ, 6-7 березня 2015 р.). – 

У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: ГО 

«Правовий світ», 2015. – Ч.1.- С. 87-90. 

Сидоренко Є.В. Медичне страхування 

в трудовому праві України / Є.В. 

Сидоренко // Актуальні питання 

розвитку та взаємодії публічного та 

приватного права»: Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Львів, 20-21 березня 2015 

р.). – Львів: Західноукраїнська 

організація «Центр правових ініціатив», 

2015. – С. 117-119. 

Сидоренко Є.В. До питання 

співвідношення термінів «істотні умови 

трудового договору» та «додаткові умови 

трудового договору» / Є.В. Сидоренко // 

«Права людини та проблеми організації і 

функціонування публічної адміністрації 

в умовах становлення громадського 

суспільства в Україні»: Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Запоріжжя, 24-25 квітня 

2015 р.). : У 2 частинах. – Запоріжжя: 

Запорізька міська громадська організація 

«Істина» 2015. – Ч І. – С. 89-91. 

Сидоренко Є.В. Законодавче 

закріплення додаткових умов трудового 

договору: досвід іноземних держав / Є.В. 

Сидоренко // Актуальні питання 

державотворення в Україні: матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції/ Редкол.: д.ю.н. 

І.С.Гриценко (голова), к.ю.н. І.С.Сахарук 

(відп. ред.) та ін.- К.: Прінт-Сервіс, 2015.- 

С. 333-335. 

Сидоренко Є.В. Запровадження 

«соціального пакету» в трудовому праві 

України // Право, держава та 

громадянське суспільство в умовах 

системних реформ: реалії та 

перспективи. Збірник – Чернігів: 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2016. –  С.200-

202. 

Сидоренко Є.В. Медичний огляд 



працівників / Є.В. Сидоренко // 

Концептуальні проблеми розвитку 

регіону в умовах децентралізації. 

(матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. 

Чернігів, 26 квітня 2017 року). Збірник – 

Чернігів: Десна Поліграф, 2017.  – С. 

153-156. 

Лавриненко Ю.А., Сидоренко Є.В. 

Характеристика держави Ізраїль / Ю.А. 

Лавриненко, Є.В. Сидоренко // Проблеми 

правової науки і державотворення в 

Україні: у світлі сучасних 

реформаційних процесів. (матеріали ІІІ 

регіонал. наук.-прак. конф., м. Чернігів, 

12 жовтня 2017 року). Збірник – Чернігів: 

Чернігівський інститут ім.. Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП»,  2017 – С. 74-76. 

Сидоренко Є.В. Соціальні гарантії 

учасників антитерористичної операції / 

Є.В. Сидоренко // Проблеми правової 

науки і державотворення в Україні: у 

світлі сучасних реформаційних процесів. 

(матеріали ІІІ регіонал. наук.-прак. конф., 

м. Чернігів, 12 жовтня 2017 року). 

Збірник – Чернігів: Чернігівський 

інститут ім.. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП»,  2017 – С. 112-115. 

Гольцова С.В., Сидоренко Є.В. 

Міжнародно-правові стандарти в сфері 

забезпечення незалежності прокурора // 

С.В. Гольцова, Є.В. Сидоренко / Правове 

та інституційне забезпечення 

регіональної кластеризації. Збірник – 

Чернігів: Чернігівський інститут ім. 

Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018 

– С. 163-168. 

Сидоренко Є.В. Новели Сімейного 

кодексу України// Є.В. Сидоренко / 

Правове та інституційне забезпечення 

регіональної кластеризації. Збірник – 

Чернігів: Чернігівський інститут ім. 

Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018 

– С. 218-220. 

Сидоренко Є.В. Аналіз понять 

«корупційне правопорушення» та 

«правопорушення, пов’язане з 



корупцією» // Є.В. Сидоренко / 

Реформація законодавства України: 

проблеми теорії і практики. Збірник – 

Чернігів: Чернігівський інститут ім. 

Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018 

– 89-93. 

Сидоренко Є.В. Методи впливу на 

процес залучення висококваліфікованих 

працівників// Є.В.Сидоренко /Права і 

свободи людини та їх забезпечення в 

умовах несвободи:  Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції (Чернігів, 01  листопада  

2018) -  Чернігів: Академія Державної 

пенітенціарної служби, 2018, - С.135-138. 

 

Діяльність у спеціалізованих 

установах за останні 5 років 

 

Інформація, що підтверджує 

володіння мовою викладання на 

належному рівні 

Посвідчення №1997 від 10 липня 2018 

року. Щодо володіння державною 

мовою, видане Чернігівським 

національним технологічним 

університетом. 
 


