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ПЕРЕДМОВА 

Біобібліографічний покажчик присвячений відомому вчено-

му-правознавцю, фахівцю в галузі трудового права та права соціа-

льного забезпечення, доктору юридичних наук, професору, акаде-

міку Інженерної академії України, Заслуженому юристу України, 

проректору з наукової роботи Харківського економіко-правового 

університету, громадському діячеві, генерал-майору міліції Вален-

тину Семеновичу Венедіктову.  

Структурно покажчик складається з трьох розділів. У першо-

му розділі представлені короткі нариси про В.С. Венедіктова як на-

уковця, педагога, громадського діяча і творчу людину, наведені ві-

домості про основні дати його життя і діяльності.  

Другий розділ відображає науковий доробок відомого вчено-

го. У ньому зібрано друковані авторські і редакторські роботи В.С. 

Венедіктова за різні роки. Матеріали згруповані у підрозділи за ти-

пами видань. У рамках підрозділу бібліографічні записи розташова-

ні за хронологією і алфавітом авторів та назв. 

У третьому розділі представлені публікації про В.С. Венедік-

това: біографічні матеріали, посилання на його праці, фотографії. 

Література у підрозділах розташована за алфавітом авторів і назв. 

Бібліографічні описи доповнені короткими довідковими анотація-

ми. Зважаючі на численну кількість посилань, укладачі обмежилися 

електронними інформаційними ресурсами «Національної юридич-

ної бібліотеки» та «Наукової періодики України», розміщеними на 

порталі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua), а також фондом бібліотеки Харківського 

економіко-правового університету.  

Описи раніше виданих бібліографічних та біобібліографічних 

матеріалів про В.С. Венедіктова виділені в окремий підрозділ. 

Всі записи пронумеровані.  

Основний текст видання доповнює розгорнутий науково-

допоміжний апарат: іменний та предметний покажчики, перелік 

скорочень, які не відповідають стандартам.  
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До іменного покажчика увійшли прізвища авторів, співавто-

рів, укладачів, редакторів, рецензентів публікацій, які вміщені в ос-

новних розділах біобібліографічного покажчика. У дужках наведені 

номери записів, представлених у третьому розділі покажчика. 

Більшість робіт, поданих у покажчику, опрацьовані de-visu, 

неперевірені – позначені астериском (*).  

У додаток включені фотографії з життя В.С. Венедіктова. 

Відбір матеріалу завершено у серпні 2011 року. Матеріали бі-

бліографуються мовою оригіналу. Бібліографічний опис здійснено 

згідно ДСТУ ГОСТу 7.1-2006 «Бібліографічний запис. Бібліографі-

чний опис: загальні вимоги та правила складання». Слова і словос-

получення скорочуються відповідно до ДСТУ 3582-97 «Скорочення 

слів в українській мові у бібліографічному записі. Загальні вимоги і 

правила» та ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокраще-

ние слов на русском языке. Общие требования и правила». 

Покажчик одержаний за допомогою програмного модуля ав-

томатизованої інформаційно-бібліотечної системи «UNILIB» (роз-

робник модуля – Д.М. Бублик). 

Укладачі висловлюють щиру подяку співробітникам бібліотек 

Національного університету "Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого", Харківського Національного університету вну-

трішніх справ та Харківської державної наукової бібліотеки  

ім. В.Г. Короленка за надання бібліографічних відомостей до пока-

жчика та участь в його підготовці. 
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ВЕНЕДІКТОВ ВАЛЕНТИН СЕМЕНОВИЧ: 

ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ 

Сумщина, як відомо, дала Україні чимало визначних 

особистостей і талановитих науковців. Одним із них є знаний 

фахівець у галузі трудового права та права соціального забез-

печення, доктор юридичних наук, професор, Заслужений 

юрист України та Автономної Республіки Крим, член-

кореспондент Інженерної академії України, генерал-майор мі-

ліції Валентин Семенович Венедіктов.  

Він - талановитий вчений, педагог, організатор. Його 

наукова діяльність є яскравим прикладом відданого і резуль-

тативного служіння науці. Займаючись все своє свідоме життя 

освітянською діяльністю, Валентин Семенович поєднує у собі 

риси доброї, мудрої людини, тонкого психолога, Вчителя з 

великої літери, відданого справі виховання молоді. Це люди-

на, про яку з впевненістю можна сказати: «зробив себе сам». 

Народився В.С. Венедіктов 20 жовтня 1953 року в с. 

Білогалиця Путивльського району на Сумщині. Після закін-

чення Путивльської середньої школи йде працювати на Пути-

вльський завод радіодеталей слюсарем-інструментальником.  

Після служби у Збройних силах СРСР навчався у Хар-

ківському юридичному інституті ім. Ф.Е. Дзержинського. За-

кінчивши навчання у 1978 р., залишився працювати асистен-

том на кафедрі трудового права. Наставниками В.С. Венедік-

това стають такі Майстри педагогічної справи та видатні нау-

ковці як Олександр Іванович Процевський та Мирон Йосипо-

вич Бару. Під їх керівництвом формувалось й коло наукових 

інтересів молодого вченого, означувались напрямки наукових 

досліджень. Як результат – захист у 1984 р. дисертації на здо-

буття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою 

«Правові проблеми раціонального використання робочого ча-

су». 
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Упродовж п’ятнадцяти років роботи у Харківському 

юридичному інституті (нині – Національний університет 

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».)  

В.С. Венедіктов займає посади асистента, старшого виклада-

ча, доцента кафедри трудового права, заступника декана фа-

культету, поєднуючи науково-викладацьку та адміністративну 

діяльність.  

Починаючи з 1993 р. В.С. Венедіктов на службі в орга-

нах внутрішніх справ України. Майже з перших днів роботи у 

Харківському інституті внутрішніх справ (нині Харківський 

національний університет внутрішніх справ) він активно 

включився у процес підготовки кваліфікованих кадрів для ор-

ганів внутрішніх справ України. Дипломатичність та рішу-

чість, наполегливість та оперативність, вміння професійно ре-

агувати на події, брати на себе відповідальність були запору-

кою його досягнень. Саме в цей час яскраво розкрився його 

талант педагога, науковця, вмілого організатора і творчої осо-

бистості. 

Вже у 1993 році В.С. Венедіктов був призначений на-

чальником слідчо-кримінального факультету. Згодом,  

у 1994 р. – проректором по навчальній роботі Харківського 

інституту внутрішніх справ. За його ініціативою, у 1997 р. бу-

ло створено Інститут перепідготовки та підвищення кваліфі-

кації працівників ОВС України, яким він керував майже 5 ро-

ків. У тому ж році він призначений куратором Кримського 

факультету Університету внутрішніх справ.  

У 1994 році захистив дисертацію на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за темою «Проблеми відпо-

відальності у трудовому праві України». 

В 1995 році отримав вчене звання професора та відмін-

ника освіти України.  

У 2001-2005 рр. працює на посаді першого проректора 

з наукової роботи Харківського національного університету 

внутрішніх справ, забезпечуючи єдність науково-дослідного 
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процесу з практикою, координацію дослідницьких робіт в га-

лузі правоохоронної діяльності, профілактики злочинності та 

боротьби з нею, охорони громадського порядку, підвищення 

рівня підготовки персоналу для органів внутрішніх справ 

України. 

Відповідаючи за організацію та проведення наукових 

досліджень в університеті Валентин Семенович гармонійно 

поєднує організаційно-управлінську роботу і науковий пошук. 

Він приймає активну участь у багатьох наукових конференці-

ях та нарадах, зокрема, навесні 1998 р. у засіданні Ради Євро-

пи з питань підготовки кадрів для правоохоронних органів (м. 

Страсбург), бере активну участь у реформуванні нормативно-

правової бази в сфері трудового та адміністративного права.  

Валентин Семенович започатковує науково-дослідну 

лабораторію з проблем кадрового забезпечення ОВС України, 

очолює напрям наукових досліджень з проблем підготовки 

персоналу та реалізації службово-трудових правовідносин в 

ОВС. В центрі його наукових інтересів також розвиток трудо-

вого права на сучасному етапі, імплементація міжнародного 

законодавства в трудове законодавство України, зміст основ-

них прав і свобод людини і громадянина у період переходу до 

ринкової економіки, зокрема, правове регулювання праці 

державних службовців, працівників освіти, складання трудо-

вих договорів, роль профспілок у регулюванні трудових від-

носин. В.С. Венедіктов також очолює визначну в Україні та за 

її межами наукову школу, котра досліджує проблеми трудово-

го права та права соціального забезпечення. 

Висока оцінка наукової діяльності В.С. Венедіктова 

стала підставою для призначення його членом спеціалізованих 

вчених рад Національної юридичної академії (1996-2001 рр.), 

Київського національного університету ім. Т. Шевченка (1996 

-1999 рр.), Національного університету внутрішніх справ 

(2002-2006 рр.).  
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Протягом 1995-2008 рр. Валентин Семенович значну 

увагу приділяє науково-організаційній роботі. Він стає одним 

із засновників і головним редактором таких наукових видань 

як «Актуальні проблеми науки в дослідженнях молодих вче-

них», «Право і безпека», «Трудове право України», членом 

редколегій «Вісника Національного університету внутрішніх 

справ», збірника наукових праць Східноукраїнського націона-

льного університету ім. В. Даля «Актуальні проблеми права: 

теорія і практика», журналів «Форум права», «Наше право» та 

ін.  

За роки служби в органах внутрішніх справ В.С. Вене-

діктов удостоєний багатьох відомчих нагород, зокрема, від-

знаки МВС України «Хрест Слави». У 2000 році йому присво-

єно спеціальне звання генерала-майора міліції. Указом Прези-

дента України у 1998 році Валентину Семеновичу Венедікто-

ву присвоєне почесне звання «Заслужений юрист України». А 

у 2002 році Рішенням Президії Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим - почесне звання «Заслужений юрист Авто-

номної Республіки Крим». У 2004 році він обирається членом-

кореспондентом по відділенню правових та економічних наук 

Інженерної академії України та стає лауреатом премії ім. Яро-

слава Мудрого «За видатні заслуги в галузі підготовки юри-

дичних кадрів». 

У травні 2003 року за його ініціативою було створено 

Українську асоціацію фахівців трудового права, на установчій 

конференції якої B.C. Венедіктов був одностайно обраний її 

Президентом. На цій посаді багато уваги приділяє організації 

науково-практичних конференцій та участі в них молодих на-

уковців. Високий рівень наукової інтуїції дозволяє йому не 

відчувати недостачі в пошуку перспективних теоретичних на-

прямків та тематик. Він сам - активний учасник наукових дис-

кусій і доповідач на конференціях в Чернігівському держав-

ному інституті права (2007), Кримському юридичному інсти-

туті (2008), Харківському економіко-правовому університеті 
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(2009-2010), Севастопольському інституті банківської справи 

(2011) та ін.  

Сьогодні В.С. Венедіктов автор понад 300 наукових 

праць. Серед них близько 30 монографій та науково-

практичних посібників, зокрема «Теоретические проблемы 

юридической ответственности в трудовом праве» (1996), «Ор-

ганізаційно-правові засади проходження служби в органах 

внутрішніх справ України» (2002), «Юридична відповідаль-

ність працівників ОВС України» (2003), «Статус працівників 

органів внутрішніх справ України як державних службовців» 

(2003), «Правове регулювання часу відпочинку в службово-

трудових відносинах» (2004), «Проблеми реформування сис-

теми МВС України» (2005), «Організаційно-правові засади 

управління державною службою в Україні» (2006); підручни-

ки та навчальні посібники «Трудовое право Украины», «Ос-

нови трудового права України», «Правовые вопросы возник-

новения, изменения и прекращения трудовых правоотноше-

ний», «Забезпечення прав людини правоохоронними органа-

ми» та ін. 

За його редакцією побачили світ більше 70 збірників та 

окремих наукових праць українських дослідників і науковців. 

Проте найбільш цікава частина наукового доробку В.С. Вене-

діктова – численна кількість публікації в наукових часописах, 

вчених записках, збірниках матеріалів конференцій. 

Внесок Валентина Семеновича Венедіктова у науку 

трудового права не вичерпується його численними публікаці-

ями. Розширення поняттєвого апарату, проблематики і мето-

дології наукового пізнання продовжується в працях його уч-

нів. Він підготував 31 кандидата наук, та трьох докторів наук. 

Саме в цьому яскраво виявилась його творча індивідуальність, 

методична майстерність, тактовність та доступність. Самим 

ставленням до науки, способом життя він формує у своїх уч-

нів глибоку повагу до права, до юридичної професії, прищеп-

лює смак до досліджень, вчить аналітичній праці. Глибина й 

об’єктивність суджень, різноманітність і багатство знань, ін-
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телігентність, людяність зробили його особливо шанованим 

серед учнів і колег. 

Після звільнення в запас з лав органів внутрішніх справ 

В.С. Венедіктов продовжує працювати в сфері освітньої і нау-

кової діяльності в Харківському економіко-правовому універ-

ситеті на посаді проректора з наукової роботи, залишаючись 

організатором науки та високопрофесійним фахівцем. Він за-

проваджує у своїй діяльності нові напрямки, вивчає сучасні-

тенденції розвитку світової юриспруденції, запроваджує на 

практиці передові досягнення педагогічної науки. І в цьому 

проявляється його особистість науковця, принципового дослі-

дника, який все життя присвятив вищій освіті, формуванню 

інтелектуального потенціалу України. 

Можна сміливо сказати, що Валентин Семенович Ве-

недіктов - найкращий приклад професіоналізму та працелюб-

ності для молодого покоління.  

Протягом усього життя поряд з ним найдорожча близь-

ка людина - дружина Валентина Михайлівна, кандидат юри-

дичних наук. Професійний авторитет Валентина Семеновича 

визначив вибір життєвого шляху його дітей: доньки Ірини Ва-

лентинівни - кандидата юридичних наук, доцента, завідувача 

кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського націона-

льного університету імені В. Н. Каразіна та сина Сергія Вале-

нтиновича - кандидата юридичних наук, наукового співробіт-

ника.  

Валентин Семенович і зараз повний сил і енергії. Хо-

четься побажати йому здоров’я, успіхів та удачі на його дов-

гому життєвому шляху. 

 

Орлов Павло Іванович, Президент 

Харківського економіко-правового 

університету 
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КЕРІВНИЦТВО УКРАЇНСЬКОЮ АСОЦІАЦІЄЮ 

ФАХІВЦІВ ТРУДОВОГО ПРАВА – ОДИН ІЗ 

НАПРЯМІВ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В.С. ВЕНЕДІКТОВА 

 

Валентин Семенович Венедіктов – провідний науковець 

в галузі трудового права і права соціального забезпечення. З 

кожним роком все більше і більше українців, а також правни-

ків, громадян інших країн, узнають Валентина Семеновича як 

громадського діяча, якому не байдужі стан законодавства в 

Україні, проблеми і розвиток юридичної науки, захист кон-

ституційних прав громадян нашої держави.  

Саме для того, щоб привернути увагу до цих нагальних 

питань сучасності і була створена Українська асоціація фахів-

ців трудового права, метою якої є розвиток юридичної науки 

трудового права і права соціального забезпечення, захист фа-

хових інтересів, взаємна координація науково-дослідної робо-

ти, обмін досвідом.  

Валентин Семенович Венедіктов виступив ініціатором 

створення цієї громадської організації. Саме завдяки його 

енергії, інтуїції, вмінню організувати будь-який процес вона і 

з'явилась на світ, і тому цілком справедливо, що саме він став 

її Президентом, а більше кажучи – її серцем, душею і справж-

нім "батьком". 

Українська асоціація фахівців трудового права 

(УАФТП) зареєстрована в Міністерстві юстиції 21 травня 

2004 року за № 2054 як всеукраїнська громадська організація.  

Сьогодні УАФТП в своєму складі об’єднує понад 150 

членів з 15 областей України та Автономної республіки Крим. 

Серед них 10 докторів наук та понад 80 кандидатів наук, тобто 

досить потужний науковий потенціал зі спеціальності 12.00.05 

– трудове право; право соціального забезпечення.  
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Українська асоціація фахівців трудового права є про-

фесійною громадською організацією, яка займається пропага-

ндою наукових ідей в галузі трудового права і права соціаль-

ного забезпечення, підготовкою молодих наукових кадрів для 

публічного виступу та відстоювання своїх теоретичних ідей. 

Вона сприяє професійному спілкуванню досвідчених і моло-

дих вчених на конференціях, засіданнях круглих столів, надає 

їм можливість опублікування своїх наукових досліджень.  

УАФТП здійснює юридичну допомогу з питань трудо-

вого права і права соціального забезпечення; надає науково-

експертні висновки з питань трудових спорів; проводить док-

тринальне тлумачення норм чинного законодавства; прово-

дить рецензування проектів нормативних актів; здійснює 

співробітництво з державними і громадськими інституціями в 

галузі правової пропаганди, законодавчого процесу, науково-

дослідницької діяльності; займається підготовкою проектів 

нормативних актів, обговоренням та рецензуванням кандидат-

ських і докторських дисертацій, підготовкою висновків для 

правоохоронних органів з питань праці і соціального забезпе-

чення громадян України. Характеризуючи основні завдання 

УАФТП В.С. Венедіктов наголошує: «Наш обов’язок – акуму-

лювати в своїх лавах цвіт наукової думки, об’єднати зусилля і 

творчій потенціал вчених для скорішого вирішення завдань, 

які стоять перед державою. Головне для нас у плані перспек-

тив – забезпечення наукової послідовності і більш тісна спів-

праця з практиками». 

Валентин Семенович – гарний організатор, який точно 

розуміє суть проблеми, бачить мету, знає шляхи її досягнення, 

вміє сформулювати завдання підлеглим і керувати процесом 

так, щоб досягти цієї мети якомога швидше, а всі завдання бу-

ли виконані чітко і правильно. Як справжній керівник, Вален-

тин Семенович може бути вимогливим, суворим, рішучим, а 

інколи навіть різким, але все це відбувається тільки під час 

виконання якогось термінового і складного завдання, а в по-

всякденному житті і роботі йому притаманні такі риси харак-
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теру як доброта, людяність, чуйність, щирість, повага до своїх 

учнів, співробітників, колег і знайомих, небайдужість до їхніх 

проблем, готовність прийти на допомогу в будь-який час. 

Дуже багато уваги Валентин Семенович приділяє моло-

дим вченим. Він каже: "Щоб виростити справжніх вчених-

теоретиків треба спочатку "засіяти ниву" молодими дослідни-

ками. На жаль не всі з них стануть кандидатами наук, а вже 

тільки потім з цих кандидатів наук виростуть доктори наук, 

професори."  

Щоб допомогти молодим вченим визначитися у прави-

льності вибору наукового дослідження, виступити зі своїми 

ідеями і пропозиціями перед науковою спільнотою, організу-

вати дискусію за цією тематикою, а також зібрати думки про-

відних науковців і починаючих дослідників з певних проблем 

науки трудового права і права соціального забезпечення кож-

ного року Українська асоціація фахівців трудового права про-

водить науково-практичні конференції з нагальних проблем 

трудового права і права соціального забезпечення: «Кодифі-

кація трудового законодавства України: стан та перспективи» 

(Запоріжжя, 25-27 червня 2004 р.), «Трудове право України в 

контексті європейської інтеграції» (Чернігів, 25-27 травня 

2006 р.), «Проблеми вдосконалення правового регулювання 

соціально-трудових відносин в Україні» (Харків, 5-6 червня 

2009 р.), «Правові засади працевлаштування та зайнятості на-

селення в умовах ринкової економіки» (Севастополь, 19-21 

травня 2011 р.) та ін. 

Організація проведення цих наукових форумів вимагає 

дуже багато зусиль, але Валентина Семеновича це не лякає, 

він ще жодного разу не відмовився від цього, а навпаки – за-

здалегідь обмірковує тематику, строки проведення, щоб найз-

ручніше було для учасників, а потім поринає у підготовку з 

самого початку і до закінчення. 

Ті, хто брав участь у проведенні конференцій, можуть 

підтвердити, що він створює атмосферу ввічливості, добрози-

чливості, зацікавленості, по-батьківські опікується молодими 
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дослідниками, усіляко підтримує їх, що додає їм упевненості і 

надихає на подальші розробки. Справжні вчені добре розумі-

ють, якою важливою є така підтримка для починаючих.  

Валентин Семенович виховав не одне покоління юрис-

тів, він має свою наукову школу. Його учні живуть у різних 

куточках України, але всіх їх єднає любов і повага до свого 

вчителя. Багато кандидатів наук і докторів наук в галузі тру-

дового прав і права соціального забезпечення вдячні Валенти-

ну Семеновичу за безпосередню участь у їх становленні. Саме 

вони брали активну участь у створенні асоціації, а потім стали 

першими її членами. 

Він весь час знаходиться у пошуку нових перспектив-

них теоретичних напрямків. Постійно знайомиться з новою 

літературою, цікавиться вітчизняними та зарубіжними науко-

вими розробками. З великою повагою ставиться до ідей і ду-

мок провідних вчених в галузі трудового права та права соціа-

льного забезпечення, залюбки бере участь у проведенні бага-

тьох наукових форумів, громадських заходів, виступає зі сво-

їм баченням проблеми, висловлює свою думку в періодичних 

виданнях. За активну громадську позицію, участь в громадсь-

кому житті нашого міста він неодноразово нагороджувався 

грамотами та іншими відзнаками міської та обласної ради. 

В неофіційній обстановці Валентин Семенович своїм 

тактовним почуттям гумору, дотепними жартами створює ат-

мосферу доброзичливості, легкості, розкутості, що дозволяє 

кожному почуватися членом великої родини. Не дивлячись на 

чисельні заслуги, звання і нагороди, залишається простим у 

спілкуванні, щирим, відвертим і завжди готовим на допомогу. 

Від імені членів Української асоціації фахівців трудово-

го права хочеться побажати шановному Президентові щастя, 

здоров'я, сімейного добробуту, натхнення, нових ідей і вели-

ких можливостей!  
 

Салівон Тетяна Володимирівна, вчений 

секретар Української асоціації фахівців 

трудового права  
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1953 р., 

20 жовтня 

Народився в с. Білогалиця Путивльського  

району на Сумщині 

1960-1970 рр. Учень Путивльської середньої школи № 2 

1970-1971 рр. Слюсар-інструментальник Путивльського  

заводу радіодеталей 

1971-1973 рр. Служба в лавах Радянської Армії 

1973-1974 рр. Слюсар-інструментальник Путивльського  

заводу радіодеталей 

1974-1978 рр. Студент Харківського юридичного інституту 

1978-1980 рр. Асистент кафедри трудового права Харків-

ського юридичного інституту 

1980-1983 рр. Навчання в аспірантурі 

1983 р.,  

жовтень 

Призначено заступником декана факультету 

№2 

1984 р. Захистив кандидатську дисертацію 

1986 р.,  

січень 

Обраний на посаду старшого викладача кафе-

дри трудового права 

1987 р.,  

вересень 

Обраний на посаду доцента кафедри трудо-

вого права 

1989-1992 рр., 

грудень 

Навчання в докторантурі 

1992 р.,  

грудень 

Зараховано на посаду доцента кафедри трудо-

вого права  

1993 р., лютий Прийнятий на службу в органи внутрішніх 

справ 
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1993-1994 рр. Начальник факультету №1 (слідчо-кримі-

нального) Харківського інституту внутрішніх 

справ  

1994 р.,  

листопад 

Захистив докторську дисертацію 

1995 р.,  

листопад 

Присвоєно вчене звання професора 

1994-1995 рр. Проректор по навчальній роботі Харківського 

інституту внутрішніх справ 

1995-1997 рр. Проректор по навчальній роботі Університету 

внутрішніх справ 

1998 р.,  

грудень 

Присвоєне почесне звання «Заслужений юрист 

України»  

1996-2001 рр. Член спеціалізованої вченої ради – Д 64.086.03 

Національної юридичної академії ім. Я. Муд-

рого 

1996-1999 рр. Член спеціалізованої вченої ради – Д 26.001.04 

Київського національного університету  

ім. Т. Шевченка  

1997-1999 рр. Проректор-начальник інституту перепідго-

товки та підвищення кваліфікації слідчих і ді-

знавачів Університету внутрішніх справ 

1999-2001 рр. Перший проректор-начальник інституту пере-

підготовки та підвищення кваліфікації праців-

ників органів внутрішніх справ Університету 

внутрішніх справ 

2000 р. Присвоєне спеціальне звання генерал-майора 

міліції 

2001-2004 рр. Президент Харківської обласної федерації  

Таєквон-до ІТF. 

2001-2005 рр., Перший проректор з наукової роботи Націо-
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серпень нального університету внутрішніх справ 

2002 р., лютий Присвоєне почесне звання «Заслужений юрист 

Автономної Республіки Крим» 

2002-2006 рр. Голова, заступник голови спеціалізованої вче-

ної ради із захисту кандидатських дисертацій 

К 64.700.02 Національного університету внут-

рішніх справ 

З травня  

2003 р. 

Президент Української асоціації фахівців тру-

дового права 

З грудня  

2005 р.  

т.в.о. проректора з наукової роботи Харків-

ського національного університету внутріш-

ніх справ 

2009 р. Звільнений з лав МВС в запас 

2009-2011 рр. Член спеціалізованої вченої ради – Д 26.236.04 

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України 

З квітня  

2009 р.  

Проректор з наукової роботи  Харківського 

економіко-правового університету 
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ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ, НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ 

Почесні звання 

 

1998 р., 

грудень 

«Заслужений юрист України» 

2002 р., 

лютий 

«Заслуженный юрист Автономной Республики 

Крым» 

2004 р., 

квітень 

«Член-кореспондент Інженерної Академії України» 

2005 р., 

грудень 

«Заслужений професор Харківського національ-

ного університету внутрішніх справ» 

Нагороди 

 

1998 р. «Ветерану-интернационалисту» (юбилейная медаль 

Президиума Съезда народных депутатов СССР) 

1988 р. «70 лет Вооруженных Сил СССР» (юбилейная ме-

даль) 

1997 р. «80 лет Великой Октябрьской Социалистической 

революции» (медаль) 

1998 р. «За відзнаку в службі» (нагрудний знак МВС Украї-

ни) 

1998 р. Медаль Жукова (медаль Президента України) 

1998 р. «За відзнаку в службі» ІІ ступеня (нагорода МВС 

України) 

1998 р. «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня 

(нагорода МВС України) 

1999 р. «Захиснику Вітчизни» (медаль Президента Украї-

ни)  
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1999 р. «Пятьдесят пять лет Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (юби-

лейная медаль Президиума Съезда народных депу-

татов СССР) 

2000 р. «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня 

(нагорода МВС України) 

2001 р. «10 років вищим навчальним закладам МВС Украї-

ни» (ювілейний знак) 

2002 р. «За розвиток науки, техніки та освіти» І ступеня 

(нагорода МВС України) 

2002 р. «За заслуги-ветерану Чернобыльского движения» II 

степени (нагрудный знак региональной организации 

Союз «Чернобыль» России) 

2002 р. «За відзнаку в службі» І ступеня (нагрудний знак 

МВС України) 

2002 р. «10 років МВС України» (медаль) 

2003 р. «Відмінник освіти України» (нагрудний знак Мініс-

терства освіти і науки України) 

2003 р. «За сумлінну службу» ІІІ ступеня (нагорода МВС 

України) 

2003 р. «За заслуги – ветерану Чорнобильського Руху» І 

ступеня (нагрудний знак регіональної організації 

Союзу «Чорнобиль» Росії) 

2003 р. «60 років визволення міста Суми від фашистських 

загарбників» (пам’ятний нагрудний знак Сумської 

міської ради) 

2003 р. «Хрест слави» (відзнака МВС України) 

2004 р. «Віра, честь, слава» ІІІ ступеня (орден міжнарод-

ного союзу козацтва) 

2005 р. «За сумлінну службу» ІІ ступеня (нагорода МВС 

України) 
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2006 р. «75 років Академії внутрішніх військ МВС Украї-

ни» (ювілейний знак) 

Відзнаки 

 

1990 р. Почетная грамота Верховного Совета Республики 

Беларусь «За заслуги в подготовке высоко-

квалифицированных кадров для правоохранитель-

ных органов» 

2000 р. Диплом обласного конкурсу «Вища школа Харків-

щини – кращі імена» (номінація «Педагогічна дина-

стія») 

2001 р. Диплом обласного конкурсу «Вища школа Харків-

щини – кращі імена» (номінація «Педагогічна дина-

стія) 

2002 р. Почесна грамота Харківської міської ради «За сум-

лінну і плідну працю та високий професіоналізм» 

2003 р. Подяка Президента національної федерації України 

Таєквон-до «За активну допомогу у розвитку Таєк-

вон-до ITF в Україні» 

2003 р. Диплом Всеукраїнського конкурсу Спілки юристів 

України на краще юридичне видання 2002/2003 ро-

ку («За високий науковий рівень публікацій та ви-

світлення широкого комплексу проблем правоохо-

ронної діяльності у науковому журналі «Право і 

безпека») 

2004 р. Лауреат премії ім. Я. Мудрого у номінації «За вида-

тні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів» 

2004 р. Благодарность «За значительный вклад в становле-

ние и развитие Крымского юридического института 

Национального университета внутренних дел»  

(г. Симферополь) 
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2004 р. Подяка з нагоди «10-річчя створення Національ-

ного університету внутрішніх справ» 

2005 р. Подяка Харківського міського голови «За високі 

результати, досягнуті в освітянській та науковій ді-

яльності» 

2005 р. Сертифікат «За краще наукове монографічне ви-

дання року» у Всеукраїнському конкурсі «Юристи-

ка-2005» (Проблеми реформування системи МВС 

України: монографія / В.С. Венедіктов, І.В. Зозуля. - 

Ужгород: ВАТ «Патент», 2005. - 216 с.) 

2008 р. Грамота Харківської обласної ради «За активну 

громадську діяльність та з нагоди випуску Школи 

політичної еліти Інституту соціально-політичних 

ініціатив» 

2009 р. Грамота Інституту соціально-політичних ініціатив 

«За активну громадську позицію та особистий ва-

гомий внесок у підготовці слухачів Школи політич-

ної еліти Інституту соціально-політичних ініціатив» 

Особисті вітання 

 

20.12. 

2006 р. 

Вітання з Днем міліції від Міністра внутрішніх 

справ України В.П. Цушка (з нагоди 15-річчя міліції 

незалежної України) 

20.12. 

2006 р. 

Вітання з Днем міліції від Президента України В.А. 

Ющенка (з нагоди 15-річчя міліції незалежної Укра-

їни) 
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ПРАЦІ В.С. ВЕНЕДІКТОВА 

Монографії 

 

1983 

 

1. Венедиктов В.С. Правовое регулирование рациональ-

ного использования рабочего времени [Рукопись] : дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.05 / В.С. Венедиктов ; Харьк. юрид. 

ин-т им. Ф.Э. Дзержинского. - Х., 1983. - 188 л. 

 

1984 

 

2. Венедиктов В.С. Правовое регулирование рациональ-

ного использования рабочего времени [Текст] : автореф. дис. 

... канд. юрид. наук : 12.00.05 / В.С. Венедиктов ; науч. рук. 

А.И. Процевский ; Харьк. юрид. ин-т им. Ф.Э. Дзержинского. 

- Х., 1984. - 16 с. 

 

1990 

 

3. Венедиктов В.С. Научно-практические рекомендации и 

нормативные акты по трудовому законодательству [Текст] : 

науч.-практ. пособие / В.С. Венедиктов. - Х. ; Запорожье, 

1990. - 464 с. 

 

1992 

 

4. Венедиктов В.С. Сборник новых законодательных ак-

тов о труде Украины [Текст] : науч.-практ. пособие / В.С. Ве-

недиктов [и др.]. - Х. ; Запорожье, 1992. - 312 с. 

 

5. Венедиктов В.С. Теоретические проблемы юридичес-

кой ответственности в трудовом праве [Текст] : монография / 
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В.С. Венедиктов. - Рукоп. деп. в ИНИОН РАН . - М. :  

ИНИОН, 1992. - 96 с. 

 

1993 

 

6. Венедиктов В.С. Юридическая ответственность в тру-

довых правоотношениях: теория и практика [Текст] / В.С. Ве-

недиктов ; Укр. юрид. акад. - К. : УМК ВО, 1993. - 83 с. 

 

1994 

 

7. Венедиктов В.С. Проблеми відповідальності у трудо-

вому праві [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 

/ В.С. Венедиктов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 1994. 

- 26 с. 

 

8. Венедиктов В.С. Проблемы ответственности в трудо-

вом праве [Рукопись] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 /  

В.С. Венедиктов ; МВД Украины, Харьк. ин-т внутр. дел. - Х., 

1994. - 280 л. 

 

1995 

 

9. Венедиктов В.С. Правове регулювання умов праці за 

сумісництвом працівників державних підприємств, установ і 

організацій [Текст] : (нормат. акти, комент., зразки док.) : на-

ук.-практ. посіб. / В.С. Венедиктов ; М-во внутр. справ Украї-

ни, Ун-т внутр. справ. - Х., 1995. - 36 с. 

 

1996 

 

10. Венедиктов В.С. Теоретические проблемы юридичес-

кой ответственности в трудовом праве [Текст] : монография / 

В.С. Венедиктов. - Х. : Консум, 1996. - 136 с. 
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11. Венедиктов В.С. Трудовой договор (контракт) по зако-

нодательству Украины [Текст] : КЗоТ, коммент., образцы док. 

/ В.С. Венедиктов. - Х : Консум, 1996. - 128 с. - (Тематический 

сборник "Эрудит"). 

 

2000 

 

12. Ануфрієв М.І. Соціально-правовий захист працівників 

органів внутрішніх справ України [Текст] : наук.-практ. посіб. 

/ М.І. Ануфрієв, В.С. Венедиктов, М.І. Іншин ; М-во внутр. 

справ України, Ун-т внутр. справ. - Х. : Вид-во Ун-ту внутр. 

справ, 2000. - 102 с. 

 

13. Венедиктов В.С. Основания и юридические гарантии 

прекращения служебно-трудовых отношений с работниками 

органов внутренних дел [Текст] : науч.-практ. пособие /  

В.С. Венедиктов, С.В. Попов ; рец. В.Я. Гоц ; М-во внутр. дел 

Украины, Ун-т внутр. дел ; Крым. фак. - Симферополь. : Доля, 

2000. - 88 с. 

 

2002 

 

14. Венедиктов В.С. Організаційно-правові засади прохо-

дження служби в органах внутрішніх справ України [Текст] : 

наук.-практ. посіб. / В.С. Венедиктов, М.І. Іншин ; рец.:  

О.М. Бандурка, М.І. Ануфрієв ; МВС України, Нац. ун-т 

внутр. справ. - Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2002. - 164 с. 

 

2003 

 

15. Венедиктов В.С. Статус працівників органів внутріш-

ніх справ України як державних службовців [Текст] : наук.-

практ. посіб. / В.С. Венедиктов, М.І. Іншин ; рец.: В.П. Ємель-

янов, О.П. Рябченко ; МВС України, Нац. ун-т внутр. справ. - 

Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. - 188 с. 
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16. Венедиктов В.С. Юридична відповідальність працівни-

ків ОВС України [Текст] : монографія / В.С. Венедиктов ; 

рец.: О.П. Рябченко, А.Т. Комзюк ; МВС України, Нац. ун-т 

внутр. справ. - Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. -  

269 с. 

 

17. Організаційно-правові засади професійної підготовки 

персоналу органів внутрішніх справ України [Текст] : наук.-

практ. посіб. / В.С. Венедиктов, М.І. Іншин, М.М. Клемпарсь-

кий [та ін.] ; за заг. ред. В.С. Венедиктова ; МВС України, 

Нац. ун-т внутр. справ ; Наук.-дослід. лаб. з пробл. кадр. за-

безп. органів внутр. справ. - Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. 

справ, 2003. - 212 с. 

 

18. Організація науково-дослідної роботи та підготовка 

науково-педагогічних кадрів у Національному університеті 

внутрішніх справ [Текст] : зб. нормат. актів станом на 01 січ. 

2003 р. / В.С. Венедиктов [та ін.] ; Нац. ун-т внутр. справ. -  

Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. - 206 с. 

 

2004 

 

19. Венедиктов В.С. Організаційно-правові засади сучасної 

державної служби України [Текст] : наук.-практ. посіб. /  

В.С. Венедиктов, М.І. Іншин, О.М. Клюєв ; рец.: А.Т. Комзюк, 

О.П. Рябченко ; МВС України, Нац. ун-т внутр. справ. - Х. : 

Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. - 172 с. 

 

20. Венедиктов В.С. Правове регулювання часу відпочин-

ку в службово-трудових відносинах [Текст] : наук.-практ. по-

сіб. / В.С. Венедиктов ; рец.: О.І. Процевський, В.В. Жерна-

ков; МВС України, Нац. ун-т внутр. справ. - Х. : Вид-во Нац. 

ун-ту внутр. справ, 2004. - 128 с. 
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2005 

 

21. Венедіктов В.С. Проблеми реформування системи 

МВС України [Текст] / В.С. Венедіктов, І.В. Зозуля. – Ужго-

род : Патент, 2005. - 216 с. 

 

22. Екстремальна юридична психологія в діяльності персо-

налу органів внутрішніх справ [Текст] : наук.-практ. посіб. / 

О.М. Бандурка, В.С. Венедиктов, О.В. Тимченко, В.Є. Хрис-

тенко ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : Вид-во Харк. нац. 

ун-ту внутр. справ, 2005. - 319 с. 

 

23. Юридическая психология [Текст] : терминолог. слов. / 

А.М. Бандурка, В.С. Венедиктов, А.В. Тимченко, В.Е. Хрис-

тенко, В.Б. Калиновский ; под ред. А.М. Бандурки ; МВД  

Украины, Нац. ун-т внутр. дел. - Х. : Тимченко А.Н., 2005. - 

432 с. 

 

2006 

 

24. Організаційно-правові засади управління державною 

службою в Україні [Електронний ресурс] : наук.-практ. посіб. 

/ упоряд.: В.С. Венедиктов, М.І. Іншин, О.М. Клюєв [та ін.] ; 

МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2006. - 

http://www.yourfuture.org.ua/storage/books/upravlinnya_ds.pdf 

(22.06.2011). 
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ко [та ін.] ; Укр. асоц. фахівців труд. права ; Севастоп. ін-т  
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банк. справи Укр. акад. банк. справи Нац. банку України ; 

Харк. екон.-прав. ун-т. - Севастополь, 2011. - С. 8-9. 

 

Підручники і навчально-методичні посібники 

 

1981 

 

211. Методические указания и практические задания для 

самостоятельной работы по советскому трудовому праву 

[Текст] : для студентов 2-го курса / сост.: М.И. Бару, А.Т. Ба-

рабаш, В.С. Венедиктов [и др.] ; М-во высш. и сред. спец. об-

разования УССР,  Харьк. юрид. ин-т им. Ф.Э. Дзержинского. - 

Х., 1981. - 61 с. 

 

1984 

 

212. Методические указания и практические задания для 

самостоятельной работы по советскому трудовому праву 

[Текст] : для студентов 2-го курса / сост.: А.И. Процевский, 

М.И. Бару, В.С. Венедиктов [и др.]. - Х. : Соц. Харківщина, 

1984.* 

 

213. Методические указания и практические задания для 

самостоятельной работы по советскому трудовому праву 

[Текст] : для студентов 3-го курса / сост.: А.И. Процевский, 

М.И. Бару, В.С. Венедиктов [и др.]. - Х. : Соц. Харківщина, 

1984.* 

 

1987 

 

214. Венедиктов В.С. Рабочее время и время отдыха  

[Текст] : текст лекции / В.С. Венедиктов. - Х. : Юрид. ин-т , 

1987. - 32 с. 
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215. Методические указания и практические задания для 

самостоятельной работы по советскому трудовому праву 

[Текст] : для студентов 2-го курса / сост.: М.И. Бару, А.Т. Ба-

рабаш, В.С. Венедиктов [и др.] ; М-во высш. и сред. спец. об-

разования УССР, Харьк. юрид. ин-т им. Ф.Э. Дзержинского. - 

Х., 1987. - 72 с. 

 

216. Схемы и методические указания по советскому трудо-

вому праву для студентов 2-го курса [Текст] / сост.: П.И. Жи-

галкин, М.И. Бару, В.С. Венедиктов [и др.] ; Харьк. юрид.  

ин-т. - Х., 1987. - 116 с. 

 

1989 

 

217. Венедиктов В.С. Юридическая ответственность по со-

ветскому трудовому праву [Текст] : учеб. пособие / В.С. Вене-

диктов. - К. : УМК ВО, 1989. - 68 с. 

 

1992 

 

218. Методические указания для написания курсовых работ 

студентам заочникам [Текст] : метод. разраб. / сост.: В.С. Ве-

недиктов [и др.]. - Х., 1992.* 

 

1994 

 

219. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины. Общая 

часть [Текст] : учеб. пособие / В.С. Венедиктов. - Х., 1994. -  

76 с. 

 

1996 

 

220. Венедиктов В.С. Правовые вопросы возникновения, 

изменения и прекращения трудовых правоотношений [Текст] : 

учеб. пособие для курсантов и слушателей вузов системы 
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МВД, обучающихся по спец. "Правоведение" / В.С. Венедик-

тов ; рец. А.А. Пушкин ; МВД Украины, Ун-т внутр. дел. -  

Х. : Ун-т внутр. дел, 1996. - 126 с. 

 

1998 

 

221. Венедиктов В.С. Конспект лекций по трудовому праву 

Украины. Ч. 1 [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. заведе-

ний / В.С. Венедиктов. - Х. : Консум, 1998. - 138 с.  

 

222. Венедиктов В.С. Рабочее время и время отдыха по дей-

ствующему законодательству о труде Украины [Текст] : учеб. 

пособие / В.С. Венедиктов, В.М. Венедиктова. - Х. : Ун-т 

внутр. дел, 1998. - 52 с. 

 

2000 

 

223. Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової  

дисципліни в органах внутрішніх справ України [Текст] :  

навч.-метод. посіб. / М.І. Ануфрієв, В.С. Венедіктов, О.В. Не-

годченко [та ін.] ; Дніпропетр. юрид. ін-т. - Д. : Наука і освіта, 

2000. - 162 с. 

 

2003 

 

224. Венедиктов В.С. Методичні рекомендації по застосу-

ванню Закону України "Про боротьбу з корупцією" робітни-

ками підрозділів УВБіР [Текст] / В.С. Венедиктов. - Х. : Вид-

во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003.* 

 

2004 

 

225. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины [Текст] : 

учеб. пособие для юрид. вузов / В.С. Венедиктов. - Х. : Кон-

сум, 2004. - 302 с. 
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226. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины. Общая 

часть [Текст] : учеб. пособие для курсантов и слушателей 

высш. учеб. заведений МВД Украины / В.С. Венедиктов ; Нац. 

ун-т внутр. дел Украины ; рец. Н.Н. Хуторян. - Симферополь : 

Доля, 2004. - 164 с. 

 

2005 

 

227. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины. Особенная 

часть [Текст] : учеб. пособие для курсантов и слушателей 

высш. учеб. заведений МВД Украины / В.С. Венедиктов ;  

рец. Н.Н. Хуторян ; Нац. ун-т внутр. дел Украины. - Симферо-

поль : Эльиньо, 2005. - 200 с. 

 

228. Венедіктов В.С. Основи трудового права України 

[Текст] : навч. посіб. для абітурієнтів, студ., курсантів, слуха-

чів вищ. навч. закл. юрид. освіти / В.С. Венедіктов, К.Ю. Ме-

льник. - Х. : Консум, 2005. - 172 с. - (Старшокласнику. Абіту-

рієнту. Першокурснику). 

 

229. Забезпечення прав людини правоохоронними органами 

[Текст] : навч. посіб. / В.С. Венедіктов, О.В. Тягло, П.В. Цим-

бал [та ін.], за заг. ред. О.В. Тягла ; Нац. ун-т внутр. справ ; 

Укр.-Канад. проект "Розбудова демократії". - К.;Х. : Айбі, 

2005. - 104 с. 

 

2006 

 

230. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины [Текст] : 

учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В.С. Ве-

недиктов ; рец.: А.И. Процевский, В.В. Жернаков. - Х. : Кон-

сум, 2006. - 304 с. 
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2009 

 

231. Методичні матеріали з навчального курсу "Сучасні 

проблеми трудового права" [Текст] : для студ.-магістрів юрид. 

спец. ден. форми навчання / уклад. В.С. Венедіктов ; рец.: 

О.М. Ярошенко, С.М. Приліпко ; Харк. екон.-прав. ун-т. - Х., 

2009. - 28 с. 

 

2010 

 

232. Методичні матеріали з навчального курсу "Сучасні 

проблеми трудового права" [Текст] : для студ.-магістрів юрид. 

спец. ден. форми навчання / уклад. В.С. Венедіктов ; Харк. 

екон.-прав. ун-т. - Х., 2010. – 30 с.  

 

Видання, що вийшли під редакцією 

 

1995 

 

233. Вісник Університету внутрішніх справ [Текст] / М-во 

внутр. справ України, Ун-т внутр. справ. - Х., 1995. 

 В.С. Венедіктов у складі редколегії. 

 

1996 

 

234. Вісник Університету внутрішніх справ [Текст] / М-во 

внутр. справ України, Ун-т внутр. справ. - Х., 1996. 

В.С. Венедіктов у складі редколегії. 

 

1997 

 

235. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях 

молодих вчених [Текст] : зб. наук. пр. / редкол.: О.Н. Ярмиш, 

В.С. Венедіктов, В.А. Греченко, О.Ф. Скакун, С.В. Яковлєв 
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[та ін.] ; МВС України, Ун-т внутр. справ. - Х. : Основа, 1997. 

- Вип. 3-4. -  436 с. 

 

236. Вісник Університету внутрішніх справ / М-во внутр. 

справ України, Ун-т внутр. справ. - Х., 1997. 

В.С. Венедіктов у складі редколегії. 

 

1999 

 

237. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях 

молодих вчених [Текст] : зб. наук. пр. / редкол.: О.Н. Ярмиш, 

В.С. Венедіктов, В.А. Греченко, В.О. Соболєв, С.В. Яковлєв 

[та ін.] ; МВС України, Ун-т внутр. справ. - Х. : Ун-т внутр. 

справ, 1999. - Вип. 5. - 212 с. 

 

2000 

 

238. Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях 

учених [Текст] : наук.-метод. зб. / редкол.: М. Ануфрієв,  

О. Бандурка, В. Венедиктов [та ін.]. - К., 2000. - 32 с. - (Дода-

ток до журналу "Міліція України" ; № 3). 

 

239. Іншин М.І. Правове регулювання вивільнення праців-

ників органів внутрішніх справ України [Текст] : навч.-практ. 

посіб. / М.І. Іншин ; за ред. В.С. Венедіктова ; Ун-т внутр. 

справ. - Х., 2000. - 159 с. 

 

2001 

 

240. Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях 

учених [Текст] : наук.-метод. зб. / редкол.: М. Ануфрієв,  

О. Бандурка, В. Венедиктов [та ін.]. - К., 2001. - 96 с. - (Дода-

ток до журналу "Міліція України" ; № 9-а). 
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241. Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях 

учених [Текст] : наук.-метод. зб. / редкол.: М. Ануфрієв,  

О. Бандурка, В. Венедиктов [та ін.]. - К., 2001. - 32 с. - (Дода-

ток до журналу "Міліція України" ; № 4). 

 

242. Ассоциация высших учебных заведений МВД госу-

дарств-участников СНГ [Текст] : материалы учред. конф.  

(Харьков, 29 нояб. 2001 г.) ; Стан і перспективи розвитку  

відомчої системи освіти і науки МВС України : матеріали  

наук.-практ. конф. (Харків, 30 листоп. 2001 р.) / відп. за вип.  

В.С. Венедиктов ; МВС України, Нац. ун-т внутр. справ. - Х. : 

Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. - 135 с. 

 

243. Практична філософія та правовий порядок [Текст] : зб. 

наук. ст. / редкол.: О.М. Бандурка, В.С. Венедиктов [та ін.] ; 

Ун-т внутр. справ. - Х. : Центр освіт. ініціатив, 2001. - 342 с. 

 

244. Проблеми цивільного права [Текст] : тези наук. доп. і 

повідомл. до конф., присвяч. пам'яті проф. О.А. Пушкіна  

(Харків, 21 трав. 2001 р.) / редкол.: О.Н. Ярмиш, В.С. Венеди-

ктов, В.А. Кройтор, Р.Б. Шишка. - Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 

2001. - 106 с. 

 

2002 

 

245. Актуальні проблеми сучасної криміналістики [Текст] : 

у 2 ч. : матеріали наук.-практ. конф. (Сімферополь - Алушта, 

19-21 верес. 2002 p.) / редкол.: В.С. Венедіктов, Ю.В. Дубко, 

Г.Б. Михайличенко [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. 

ун-т внутр. справ, Крим. юрид. ін-т. - Сімф. : Доля, 2002. 

Ч. 1. - 268 с. 

Ч. 2. - 248 с. 

 

246. Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної 

діяльності [Текст] : матеріали ІХ наук.-практ. конф. курсантів 
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і слухачів (Харків, 18 трав. 2002 р.) / редкол.: В.С. Венедик-

тов, С.О. Захарченко, С.О. Осятинський, А.С. Тяпкін [та ін.] ; 

МВС України, Нац. ун-т внутр. справ. - Х. : Нац. ун-т внутр. 

справ, 2002. - 272 с. 

 

247. Актуальні проблеми управління персоналом органів 

внутрішніх справ України [Текст] : матеріали наук.-практ. 

конф. (Харків, 24 жовт. 2002 р.) / редкол.: В.С. Венедиктов, 

О.Н. Ярмиш, П.І Орлов [та ін.] ; МВС України, Нац. ун-т 

внутр. справ. - Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. -  

251 с. 

 

248. Організаційно-правові засади професійної підготовки 

персоналу органів внутрішніх справ України [Текст] : наук.-

практ. посіб. / за заг. ред. В.С. Венедиктова ; МВС України, 

Нац. ун-т внутр. справ, Наук.-дослід. лаб. з пробл. кадр. за-

безп. органів внутр. справ. - Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. 

справ, 2002. - 164 с. 

 

249. Право і безпека [Текст] : наук. журн. / Нац. ун-т внутр. 

справ. – Х., 2002. 

 В.С. Венедіктов у складі редколегії. 

 

2003 

 

250. Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних 

умовах ринкової економіки [Текст] : матеріали наук.-практ. 

конф. (Сімферополь, 19-20 трав. 2003 р.) / за ред. В.С. Вене-

диктова ; М-во внутр. справ України, Нац. ун-т внутр. справ. - 

Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2003. - 248 с. 

 

251. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях 

молодих учених [Текст] : матеріали наук.-практ. конф.  

(Харків, 20 черв. 2003 р.) / редкол.: В.С. Венедиктов (відп. 
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ред.) [та ін.] ; Нац. ун-т внутр. справ. - Х. : Вид-во Нац. ун-ту 

внутр. справ, 2003. - 180 с. 

 

252. Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної 

діяльності [Текст] : матеріали Х наук.-практ. конф. курсантів і 

слухачів (Харків, 30 трав. 2003 р.) / редкол.: В.С. Венедиктов 

[та ін.] ; МВС України, Нац. ун-т внутр. справ. - Х. : Нац. ун-т 

внутр. справ, 2003. - 304 с. 

 

253. Вісник Національного університету внутрішніх справ 

[Текст] / М-во внутр. справ України, Нац. ун-т внутр. справ. – 

Х., 2003. 

В.С. Венедіктов у складі редколегії. 

 

254. Гарантії виборчих прав громадян та демократичного 

характеру управління виборчим процесом [Текст] : прогр.  

наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2003 р.) / оргком.: П.І. Ор-

лов, О.М. Бандурка, Ю.Б. Ключковський, В.С. Венедиктов ; 

Нац. ун-т внутр. справ ; Ком. Верховної Ради України з пи-

тань держ. буд-ва та місц. самоврядування. - Х., 2003. - 7 с. 

 

255. Довідник фахівців трудового права і соціального забез-

печення України [Текст] : альм. 2003 р. / за заг. ред. В.С. Ве-

недіктова ; М-во внутр. справ України, Нац. ун-т внутр. 

справ. - Х. : Вид-во НУВС, 2003. - 48 с. 

 

256. Культура народов Причерноморья [Текст] : науч. журн. 

/ Крым. науч. центр Нац. Акад. наук и М-ва по делам науки и 

образования ; Межвуз. центр "Крым" Таврич. нац. ун-та ; 

Крым. ин-т экономики и хоз. права. – 2003. 

 В.С. Венедиктов в составе редколлегии 

 

257. Право і безпека [Текст] : наук. журн. / Нац. ун-т внутр. 

справ. – Х., 2003. 

 В.С. Венедіктов у складі редколегії. 
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2004 

 

258. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях 

молодих учених [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. (Хар-

ків, 23 квіт. 2004 р.) / редкол.: В.С. Венедиктов (відп. ред.) [та 

ін.] ; Нац. ун-т внутр. справ. - Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. 

справ, 2004. - 255 с. 

 

259. Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної 

діяльності [Текст] : матеріали ХІ наук.-практ. конф. курсантів 

і слухачів (Харків, 29 трав. 2004 р.) / редкол.: В.С. Венедиктов 

[та ін.] ; МВС України, Нац. ун-т внутр. справ. - Х. : Нац. ун-т 

внутр. справ, 2004. - 276 с. 

 

260. Вісник Національного університету внутрішніх справ 

[Текст] / М-во внутр. справ України, Нац. ун-т внутр. справ. – 

Х., 2004. 

 В.С. Венедіктов у складі редколегії. 

 

261. Доктори наук і професори Національного університету 

внутрішніх справ [Текст] : довідник / уклад.: С.О. Захарченко, 

С.В. Фастовець ; за заг. ред. О.Н. Ярмиша, В.С. Венедиктова ; 

МВС України, Нац. ун-т внутр. справ. - Х. : Вид-во Нац. ун-ту 

внутр. справ, 2004. - 76 с. 

 

262. Досудове слідство в органах внутрішніх справ України: 

проблеми дотримання конституційних прав людини [Текст] : 

матеріали наук.-практ. семінару курсантів та слухачів (Харків, 

10 груд. 2004 р.) / редкол.: В.С. Венедіктов [та ін.]. - Х. : Вид-

во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. - 68 с. 
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12.00.07 / Є.Я. Оспіщев ; наук. кер. В.С. Венедиктов ; Нац.  

ун-т внутр. справ. - Х., 2004. - 19 с.  

 

361. Шопіна І.М. Правові та організаційні засади підвищен-

ня ефективності професійної діяльності слідчих органів внут-

рішніх справ України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.07 / І.М. Шопіна ; наук. кер. В.С. Венедиктов ; 

Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2004. - 20 с. 



91 

 

2005 

 

362. Іншин М.І. Проблеми правового регулювання праці 

державних службовців України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра 

юрид. наук : 12.00.05 / М.І. Іншин ; наук. консультант В.С. Ве-

недиктов. – О., 2005. - 44 с.  

 

363. Нікіфоров В.Ю. Захист профспілками соціально-

трудових прав працівників в умовах ринкової економіки  

(теоретично-правовий аспект) [Текст] : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.05 / В.Ю. Нікіфоров ; наук. кер. В.С. Вене-

диктов ; Нац. ун-т внутр. справ МВС України. - Х., 2005. -  

18 с.  

 

364. Рибницький Г.В. Колективний договір в умовах ринко-

вої економіки [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.05 / Г.В. Рибницький ; наук. кер. В.С. Венедиктов ; Нац. 

ун-т внутр. справ України. - Х., 2005. - 18 с.  

 

365. Сердюк Ю.О. Соціальний захист членів сімей праців-

ників органів внутрішніх справ України [Текст] : автореф. 

дис... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ю.О. Сердюк ; наук. кер. 

В.С. Венедиктов ; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2005. - 20 с. 

 

366. Сичов Д.В. Правове регулювання індивідуальних  

трудових відносин [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.05 / Д.В. Сичов ; наук. кер. В.С. Венедиктов ; Нац. ун-т 

внутр. справ. - Х., 2005. - 18 с. 

 

2008 

 

367. Дашутін І.В. Правове регулювання судового захисту 

трудових прав громадян [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.05 / І.В. Дашутін ; наук. кер. В.С. Венедиктов ; 

Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х., 2008. - 20 с.  
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2009 

 

368. Щербина В.І. Функції трудового права [Текст] :  

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / В.І. Щербина ; на-

ук. консультант В.С. Венедіктов ; Нац. юрид. акад.  

ім. Я. Мудрого. - Х., 2009. - 32 с. 

 

2010 

 

369. Огієнко І.В. Особливості реалізації права на працю в 

органах внутрішніх справ України [Текст] : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.05 / І.В. Огієнко ; наук. кер. В.С. Ве-

недиктов ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Коре-

цького. - К., 2010. - 19 с. 

 

370. Попов С.В. Правовий механізм реалізації конституцій-

ного права на працю у сучасних умовах [Текст] : автореф.  

дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / С.В. Попов ; наук. консуль-

тант В.С. Венедіктов ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і 

права ім. В.М. Корецького. - К., 2010. - 32 с. 

 

2011 

 

371. Мельник К.Ю. Трудові правовідносини службовців 

правоохоронних органів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. 

наук : 12.00.05 / К.Ю. Мельник ; наук. консультант В.С. Вене-

діктов ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О., 2011. - 34 с. 

 

офіційний опонент 

 

1997 

 

372. Сташків Б.І. Юридичні факти в праві соціального за-

безпечення [Текст] : 12.00.05 : автореф . дис. ... канд. юрид. 
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наук / Б.І. Сташків ; офіц. опонент В.С. Венедиктов ; Ін-т дер-

жави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України. - 

К., 1997. - 16 с. 

 

2001 

 

373. Гарькавець С.О. Психологічні особливості системи 

цінностей правопорушника [Текст] : автореф. дис. ... канд. 

психол. наук : 19.00.06 / С.О. Гарькавець ; офіц. опонент  

В.С. Венедиктов ; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2001. - 17 с. 

 

2005 

 

374. Лазор В.В. Проблеми правового регулювання трудових 

спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в 

Україні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / 

В.В. Лазор ; офіц. опонент В.С. Венедиктов ; Київ. нац. ун-т 

ім. Т. Шевченка. - К., 2005. - 40 с. 

 

2007 

 

375. Гуцу С.Ф. Правове регулювання відпусток цільового 

призначення [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.05 / С.Ф. Гуцу ; офіц. опонент В.С. Венедиктов ; Харк. 

нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2007. - 20 с.  

 

376. Ждан М.Д. Особливості реалізації права на пенсію нау-

ковими (науково-педагогічними) працівниками [Текст] :  

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / М.Д. Ждан ; офіц. 

опонент В.С. Венедіктов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 

2007. - 19 с. 

 

377. Прилипко С.М. Предмет права соціального забезпе-

чення [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / 
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С.М. Прилипко ; офіц. опонент В.С. Венедіктов ; Нац. юрид. 

акад. України ім. Я. Мудрого. - Х., 2007. - 42 с. 

378. Рудик В.А. Юридичні гарантії права людини на соціа-

льний захист в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.05 / В.А. Рудик ; офіц. опонент В.С. Венедіктов ; 

Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2007. - 20 с. 

 

2010 

 

379. Смолярова М.Л. Трудовий договір з науково-

педагогічними працівниками [Текст] : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.05 / М.Л. Смолярова ; офіц. опонент  

В.С. Венедіктов ; НАН України, Ін-т держави і права  

ім. В. М. Корецького. - К., 2010. - 16 с. 
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ПУБЛІКАЦІЇ ПРО В.С. ВЕНЕДІКТОВА 

Біографічні матеріали 

 

380. Валентин Семенович Венедиктов [Текст] : короткі  

нариси про життя і діяльність з нагоди 50-річчя з дня  

народження / упоряд. Ю.Ф. Прадід ; М-во внутр. справ Украї-

ни, Нац. ун-т внутр. справ. - Сімф. : Доля, 2003. - 48 с. 

 

381. Валентин Семенович Венедіктов [Текст] : короткі  

нариси про життєвий та творчий шлях : до 55-річчя з дня  

народження / упоряд. Т.В. Салівон ; Укр. асоц. фахівців труд. 

права. - Х. : Харків юрид., 2008. - 82 с. 

 

382. Венедиктов В.С. [Текст] : [біографічна довідка] / Нац. 

ун-т внутр. справ // Право і безпека. - 2003. - № 2'2. 

Інформація надрукована на другій сторінці обкладинки. 

 

383. Венедиктов Валентин Семенович [Текст] // Імена  

України : біогр. щорічник. - 2003. - С. 90. 

 

384. Венедиктов Валентин Семенович - 55 років [Текст] // 

Унів. наук. зап. - 2008. - № 4. - С. 475. 

 

385. Венедіктов Валентин Семенович [Текст] // Юридична 

енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко, В.П. Гор-

батенко, В.Б. Авер’янов [та ін.]. - К., 1998. - Т. 1. - С. 332. 

 

386. Венедіктов Валентин Семенович [Текст] : [корот. біогр. 

нарис] // Міліція України : іст. нарис, портр., події : наук.-

попул. вид. / Ю.О. Смирнов, П.П. Михайленко, О.Д. Святоць-

кий, М.І. Ануфрієв ; за заг. ред. Ю.О. Смирнова. - К., 2002. - 

С. 562. 
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387. Венедіктов Валентин Семенович [Текст] // Довідник 

фахівців трудового права і соціального забезпечення України : 

альм. 2003 р. / за заг. ред. В.С. Венедіктова ; М-во внутр. 

справ України, Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2003. - С. 3. 

 

388. Венедіктов Валентин Семенович - перший проректор  

з наукової роботи Харківського Національного університету 

внутрішніх справ, випускник 1978 р. [Електронний ресурс] // 

Літопис випускників Національної юридичної академії Украї-

ни ім. Ярослава Мудрого. - К., 2008. - http://www.logos.biz.ua 

/proj/ yar/66.htm (20.06.2011). 

 

389. Венедіктов Валентин Семенович. Перший проректор  

з наукової роботи Харківського національного університету 

внутрішніх справ. Випускник 1978 р. [Текст] // Літопис випу-

скників Національної юридичної академії України  

ім. Ярослава Мудрого : довідково-іст. вид. - К., 2008. - С. 66. 

 

390. Горбатенко В.П. Венедіктов Валентин Семенович 

[Електронний ресурс] / В.П. Горбатенко // ЮрСлава : персон. 

сайт В. Бігуна. - К., 2011. - http://bihun.in.ua/jusfame/per-

sonalistichna-enciklopedija-prava/v/ (08.06.2011).  

 

391. Довідник Української асоціації фахівців трудового 

права України [Текст] : альм. 2005 р. / за заг. ред. В.С. Венеді-

ктова ; Укр. асоц. фахівців труд. права. - Х. : Укр. асоц. фахів-

ців труд. права, 2005. - 107 с. 

С. 3 - Венедіктов Валентин Семенович, короткий біб-

ліографічний нарис. 

 

392. Доктори юридичних наук. Венедиктов Валентин Семе-

нович [Текст] : спец. 12.00.05 // Вчені-юристи України :  

довідник / редкол.: В.Ф. Опришко, Г.М. Омельяненко [та ін.] ; 

Верховна Рада України. - К., 1998. - С. 65. 
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393. Кафедра трудового права [Текст] // Національна юри-

дична академія: 1920-1995 рр. : іст. нарис / редкол.: В.Я. Та-

цій, В.В. Сташис, М.І. Панов [та ін.]. - Х., 1995. - С. 57-58 

С. 58 - "У 1994 р. В.С. Венедиктов захистив докторсь-

ку дисертацію ..." 

 

394. Кафедра трудового та господарського права навчально-

наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції 

[Електронний ресурс] // Харківський Національний універси-

тет внутрішніх справ : офіц. веб-сайт. – Х., 2011. - http: 

//www.univd.edu.ua/index.php?id=551&lan=ukr (15.08.2011). 

"Першими працівниками кафедри стали доценти ... 

Венедіктов В.С." 

 

395. Национальный университет внутренних дел [Текст] // 

Харьков Юридический : информ.-представит. кат. - Х., 2002. - 

С. 29. 

С. 29 - о Первом проректоре по научной работе  

В.С. Венедиктове. 

 

396. [О присвоении звания "Заслуженный юрист Украины" 

В. Венедиктову] [Текст] // Міліція України. - 1998. - № 11-12. - 

С. 5. 

 

397. Почесні звання університету [Текст] // Право і безпека. 

- 2006. - № 5'3. - 2006. – С. 194. 

С. 194. - "25 листопада 2005 р. Рішенням вченої ради 

ХНУВС присуджені звання: … Заслужений професор ХНУВС 

Венедіктову В.С." 

 

398. Рядки творчої біографії [Текст] : [творч. шлях В.С. Ве-

недиктова] // Трудове право України. - 2006. - № 1. - С. 12. 

 

399. Салівон Т. Венедиктов Валентин Семенович: віхи жит-

тя та науково-педагогічної діяльності [Текст] / Т. Салівон // 
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Валентин Семенович Венедіктов : короткі нариси про життє-

вий та творчий шлях : до 55-річчя з дня народження / упоряд. 

Т.В. Салівон ; Укр. асоц. фахівців труд. права. - Х., 2008. -  

С. 3-6. 

 

400. Сторінки історії [Електронний ресурс]// Харківський 

Національний університет внутрішніх справ : офіц.  

веб-сайт. – Х., 2011. - http://www.univd.edu.ua/index.php?id= 

51&lan=ukr (22.06.2011). 

Про наукові школи з проблем управління персоналом 

ОВС та проблем трудового права і соціально-правового захи-

сту працівників ОВС, а також про роботу лабораторії з про-

блем кадрового забезпечення персоналом ОВС, які очолював 

В.С. Венедіктов. 

 

401. Українська Асоціація трудового права [Текст] //  

Трудове право України. - 2006. - № 1. - С. 5-6. 

С. 5 – «На Установчій конференції Президентом Асо-

ціації обрано Заслуженого юриста України та АРК, доктора 

юридичних наук, професора, першого проректора з наукової 

роботи НУВС В.С. Венедіктова.» 

 

402. Українська Асоціація фахівців трудового права [Елект-

ронний ресурс] // Бізнес-каталог України : довід. підприємств. 

- К., 2011. - http://bizinua.info/r20/info/191286 (02.06.2011). 

"Керівник : Венедіктов Валентин Семенович." 

 

відгуки колег та учнів 

 

403. Бандурка О.М. 350 років мого життя [Текст] / О.М. Ба-

ндурка. - Х. : Вид-во НУВС, 2001. - 480 с. : іл. 

С. 436 - "З перших днів організації інституту [внутрі-

шніх справ] до нього прийшли працювати ... П.І. Орлов,  
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В.С. Венедіктов, які вже мали великий досвід педагогічної ро-

боти." 

 

404. Бандурка О.М. Без минулого немає майбутнього [Елек-

тронний ресурс] // Харківський Національний університет 

внутрішніх справ : офіц. веб-сайт. – Х., 2011. - 

http://www.univd.edu.ua/index.php?id=199&lan=ukr 

(22.06.2011).  

"Початок 90-х - часи становлення вузу. Вже тоді фо-

рмувалася команда однодумців, фахівців високої кваліфікації. 

Це О.Н. Ярмиш, П.І. Орлов, В.С. Венедіктов … Було на кого 

спертися!" 

 

405. Бандурка О.М. Керівник, учений, педагог [Текст] //  

Валентин Семенович Венедиктов : короткі нариси про життя і 

діяльність з нагоди 50-річчя з дня народження / упоряд.  

Ю.Ф. Прадід ; М-во внутр. справ України, Нац. ун-т внутр. 

справ. - Сімф., 2003. - С. 3-4. 

 

406. Бандурка О.М. Керівник, учений, педагог [Текст] / 

О.М. Бандурка // Валентин Семенович Венедіктов : короткі 

нариси про життєвий та творчий шлях : до 55-річчя з дня  

народження / упоряд. Т.В. Салівон ; Укр. асоц. фахівців труд. 

права. - Х., 2008. - С. 9-10. 

 

407. Жернаков В.В. Кафедра трудового права [Текст] /  

В.В. Жернаков // Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого: 1804-2009 рр. / редкол.: В.Я. Тацій, 

В.В. Сташис, А.П. Гетьман [та ін.]. - Х., 2009. - С. 247-253. 

С. 247, 248 - згадується В.С. Венедіктов як співробіт-

ник кафедри та учень професора О.І. Процевського. 

 

408. Іншин М.І. Людина, що не може не дивувати [Текст] / 

М.І. Іншин // Валентин Семенович Венедіктов : короткі нари-

си про життєвий та творчий шлях : до 55-річчя з дня  
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народження / упоряд. Т.В. Салівон ; Укр. асоц. фахівців труд. 

права. - Х., 2008. - С. 17-19. 

 

409. Клемпарський М. Найкращий приклад професіоналізму 

та працелюбності для молодого покоління [Текст] / М. Клем-

парський // Валентин Семенович Венедіктов : короткі нариси 

про життєвий та творчий шлях : до 55-річчя з дня народження 

/ упоряд. Т.В. Салівон ; Укр. асоц. фахівців труд. права. - Х., 

2008. - С. 29-30. 

 

410. Мельник К. Талановитий вчений та видатний педагог 

[Текст] / К. Мельник // Валентин Семенович Венедіктов :  

короткі нариси про життєвий та творчий шлях : до 55-річчя з 

дня народження / упоряд. Т.В. Салівон ; Укр. асоц. фахівців 

труд. права. - Х., 2008. - С. 21-22. 

 

411. Петухов В. Настоящий человек и ученый [Текст] /  

В. Петухов // Валентин Семенович Венедіктов : короткі  

нариси про життєвий та творчий шлях : до 55-річчя з дня  

народження / упоряд. Т.В. Салівон ; Укр. асоц. фахівців труд. 

права. - Х., 2008. - С. 23-27. 

 

412. Посметный В. Юрист с заглавной буквы [Текст] /  

В. Посметный // Валентин Семенович Венедіктов : короткі 

нариси про життєвий та творчий шлях : до 55-річчя з дня  

народження / упоряд. Т.В. Салівон ; Укр. асоц. фахівців труд. 

права. - Х., 2008. - С. 27-28. 

 

413. Прадід Ю.Ф. Будівничий [Текст] // Валентин Семено-

вич Венедиктов : короткі нариси про життя і діяльність з  

нагоди 50-річчя з дня народження / упоряд. Ю.Ф. Прадід ;  

М-во внутр. справ України, Нац. ун-т внутр. справ. - Сімф., 

2003. - С. 11-12. 
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414. Прадід Ю.Ф. Будівничий [Текст] / Ю. Прадід // Вален-

тин Семенович Венедіктов : короткі нариси про життєвий та 

творчий шлях : до 55-річчя з дня народження / упоряд.  

Т.В. Салівон ; Укр. асоц. фахівців труд. права. - Х., 2008. –  

С. 11-12. 

 

415. Савченко А. Життєвий шлях В.С. Венедіктова - взірець 

чесного, самовідданого, вірного служіння людям, справі 

[Текст] / А. Савченко // Валентин Семенович Венедіктов :  

короткі нариси про життєвий та творчий шлях : до 55-річчя з 

дня народження / упоряд. Т.В. Салівон ; Укр. асоц. фахівців 

труд. права. - Х., 2008. - С. 19-21. 

 

416. Слово про вчителя [Текст] / В. Щербина, М. Іншин,  

А. Савченко [та ін.] // Валентин Семенович Венедиктов :  

короткі нариси про життя і діяльність з нагоди 50-річчя з дня 

народження / упоряд. Ю.Ф. Прадід ; М-во внутр. справ  

України, Нац. ун-т внутр. справ. - Сімф., 2003. - С. 15-31. 

 

417. Шопіна І. Генератор ідей [Текст] / І. Шопіна // Вален-

тин Семенович Венедіктов : короткі нариси про життєвий та 

творчий шлях : до 55-річчя з дня народження / упоряд.  

Т.В. Салівон ; Укр. асоц. фахівців труд. права. - Х., 2008. -  

С. 28-29. 

 

418. Щербина В. Учитель з великої літери [Текст] / В. Щер-

бина // Валентин Семенович Венедіктов : короткі нариси про 

життєвий та творчий шлях : до 55-річчя з дня народження / 

упоряд. Т.В. Салівон ; Укр. асоц. фахівців труд. права. - Х., 

2008. - С. 13-17. 
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Посилання на праці В.С. Венедіктова 

у дисертаційних дослідженнях 

 

419. Амелічева Л.П. Забезпечення безпеки праці як умови 

трудового договору [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид.  

наук : 12.00.05 / Л.П. Амелічева ; Нац. юрид. акад. України  

ім. Я. Мудрого. - Х., 2008. - 19 с. 

С. 3 - посилання на роботи В.С. Венедіктова, які були 

покладені в основу дисертаційного дослідження. 

 

420. Андрушко А.В. Виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями [Текст] : дис... канд. юрид. наук : 

12.00.05 / А.В. Андрушко ; Хмельниц. ін-т регіонал. упр. і 

права. - Хмельницький, 2003. - 173 с. 

С. 4 - "Теоретичною основою дослідження стали нау-

кові положення з питань регулювання трудових відносин  

В.С. Венедіктова ..." 

 

421. Бандурка О.О. Управління державною податковою 

службою в Україні: організаційно-правові аспекти [Текст] : 

дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / О.О. Бандурка ; наук. кон-

сультант А.Т. Комзюк ; Київ. міжнар. ун-т. - К., 2007. - 499 с. 

С. 152 - "В.С. Венедиктов зазначає, що під функціями 

юридичної відповідальності слід розуміти основні напрямки 

впливу юридичної відповідальності на суспільні відносини та 

їх суб'єктів, за допомогою яких розкривається її сутність, 

соціальне призначення і шляхом яких досягаються цілі юриди-

чної відповідальності". 

 

422. Бидюкова М.С. Правове регулювання матеріального 

забезпечення працівників ОВС [Текст] : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.05 / М.С. Бидюкова ; Нац. ун-т внутр. 

справ. - Х., 2008. - 20 с. 
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С. 3 - згадується В.С. Венедіктов як вчений, який при-

діляв увагу проблемам матеріального забезпечення працівни-

ків органів внутрішніх справ. 

 

423 Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: проблеми ста-

новлення, розвитку та функціонування [Текст] : автореф.  

дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ю.П Битяк ; Нац. юрид. 

акад. України ім. Я. Мудрого. - Х., 2006. - 40 с. 

С. 3 - згадуються дослідження В.С. Венедіктова щодо 

загальних аспектів державно-службових відносин. 

 

424. Бузунов Р.А. Адміністративно-правове регулювання 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу 

(в ВНЗ системи МВС) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.07 / Р.А. Бузунов ; Нац. ун-т держ. податк. служби 

України. - Ірпінь, 2007. - 17 с. 

С. 3 - згадується В.С. Венедиктов як автор робіт при-

свячених вивченню аспектів організації навчального процесу в 

ВНЗ системи МВС. 

 

425. Бурак В.Я. Єдність і диференціація правового регулю-

вання трудових відносин робочого часу, часу відпочинку і  

заробітної плати на підприємствах [Текст] : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.05 / В.Я. Бурак ; Київ. ун-т ім. Т. Ше-

вченка. - К., 1999. - 14 с. 

С. 2 - "Єдності і диференціації правового регулювання 

трудових відносин робочого часу, часу відпочинку і заробітної 

плати на підприємствах торкався в своїх роботах Венедік-

тов В.С." 

 

426. Галай А.О. Організайіно-правові засади формування та 

функціонування персоналу установ виконання покарання 

[Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А.О. Га-

лай ; Нац. акад. держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2003. - 

20 с. 
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С. 2 - "Змістовні дослідження в галузі формування пер-

соналу проведені … В.С. Венедиктовим." 

 

427. Гаращенко Л.П. Правове регулювання відпусток за  

законодавством України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.05 / Л.П. Гаращенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г Шев-

ченка. - К., 2002. - 21 с. 

С. 3 - згадуються наукові праці В.С. Венедіктова прис-

вячені проблемам відпусток. 

 

428. Головань Т.Г. Сумісництво та суміщення професій  

(посад) в трудовому праві [Текст] : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.05 / Т.Г. Головань ; Нац. ун-т внутр. справ. 

- Х., 2007. - 20 с.  

С. 3 - згадується В.С. Венедіктов як вчений, який при-

діляв увагу проблемам правового регулювання сумісництва та 

суміщення професій у своїх працях. 

 

429. Городиський М.І. Педагогічні умови забезпечення  

змісту правової освіти майбутнього вчителя [Текст] : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 13.00.04 / М.І. Городиський ; Харк. 

держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х., 1998. - 21 с. 

С. 6 - згадуються наукові праці В.С. Венедіктова, в 

яких відобpажено суть пpавової культуpи та пpавового вихо-

вання особи.  

 

430. Греков І.П. Особливості правового регулювання праці 

державних службовців [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.05 / І.П. Греков ; наук. кер. В.С. Венедиктов ; Нац. 

ун-т внутр. справ. - Х., 2003. - 19 с.  

С. 3 - "Науково-теоретичним підґрунтям виконання 

дисертації стали загальнотеоретичні наукові праці та роз-

робки В.С. Венедиктова." 
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431. Грекова М.М. Міжнародні трудові стандарти як основа 

вдосконалення трудового законодавства України [Текст] :  

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / М.М. Грекова ; 

Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х., 2009. - 20 с.  

С. 3 - посилання на наукові праці В.С. Венедіктова при-

свячені питанням вдосконалення трудового законодавства, 

які стали теоретичною базою дисертаційного дослідження. 

 

432. Гуцу С.Ф. Правове регулювання відпусток цільового 

призначення [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.05 / С.Ф. Гуцу ; офіц. опонент В.С. Венедиктов ; Харк. 

нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2007. - 20 с.   

С. 3 – посилання на праці В.С. Венедіктова. 

 

433. Дашутін І.В. Правове регулювання судового захисту 

трудових прав громадян [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.05 / І.В. Дашутін ; наук. кер. В.С. Венедиктов ; 

Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х., 2008. - 20 с.   

С. 2-3 - посилання на праці В.С. Венедиктова, які прис-

вячені захисту прав людини у трудовому праві. 

 

434. Дідковська Т.О. Правове регулювання пенсійного  

забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими 

умовами праці [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.05 / Т.О. Дідковська ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 

2008. - 19 с.   

С. 1 - посилання на наукові дослідження В.С. Венедік-

товим проблем пенсійного забезпечення. 

 

435. Дуюнова О.М. Угоди про працю за трудовим догово-

ром України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.05 / О.М. Дуюнова ; Київ. нац. ун-т. - К., 2004. - 18 с.   

С. 4 - згадується В.С. Венедіктов як представник нау-

ки трудового права. 
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436. Єрохін С.В. Роль посередництва у вирішенні колектив-

них трудових спорів (конфліктів) [Текст] : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.05 / С.В. Єрохін ; Харк. нац. ун-т 

внутр. справ. - Х., 2008. - 13 с.   

С. 4 - згадується В.С. Венедіктов як дослідник окремих 

загальнотеоретичних та практичних питань, пов'язаних із 

порядком вирішення колективних трудових спорів в Україні 

та за кордоном. 

 

437. Ждан М.Д. Особливості реалізації права на пенсію нау-

ковими (науково-педагогічними) працівниками [Текст] :  

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / М.Д. Ждан ; офіц. 

опонент В.С. Венедіктов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 

2007. - 19 с.   

С. 1 - посилання на дослідження В.С. Венедіктова, які 

стосуються проблем пенсійного забезпечення. 

 

438. Жолнович О.І. Система трудового права України 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О.І. Жо-

лнович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2008. - 16 с.   

С. 3 - "Вагомий внесок у розвиток теоретичних засад 

побудови системи трудового права зробили відомі українські 

науковці, зокрема В.С. Венедіктов." 

 

439. Іванчук Н.В. Взаємна відповідальність особи і держави 

в контексті розбудови сучасної української держави [Текст] : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н.В. Іванчук ; 

Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2007.   

С. 4 - згадуються наукові розробки В.С. Венедіктова, 

що стосуються проблематики інституту відповідальності в 

умовах перехідного етапу розвитку суспільства. 

 

440. Іншин М.І. Проблеми правового регулювання праці 

державних службовців України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра 
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юрид. наук : 12.00.05 / М.І. Іншин ; наук. консультант  

В.С. Венедиктов. – О., 2005. - 44 с.   

С. 4 - "Науково-теоретичне підґрунтя для виконання 

дисертації склали наукові праці … В.С. Венедиктова". 

 

441. Іншин М.І. Управління та правове регулювання вивіль-

нення працівників органів внутрішніх справ [Текст] : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М.І. Іншин ; наук. кер. 

В.С. Венедиктов ; Ун-т внутр. справ. - Х. : Ун-т внутр. справ, 

1998. – 18 с. 

С. 4 - "Поняття вивільнення, його зміст, форми вияву і 

нормативне закріплення ... стали предметом жвавої наукової 

дискусії. Дослідженню зайнятості присвячені праці Венедик-

това В.С." 

 

442. Кабанець В.О. Теоретичні аспекти удосконалення  

розгляду трудових спорів (конфліктів) в Україні [Текст] :  

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / В.О. Кабанець ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2009. - 20 с.   

С. 3 - посилання на наукові праці В.С. Венедіктова, які 

послужили науково-теоретичною базою дисертації. 

 

443. Киян В.Я. Правове регулювання переміщення та про-

сування по службі працівників органів внутрішніх справ 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / В.Я. Ки-

ян ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; наук. кер. О.М. Обушенко. - 

Х., 2009. - 19 с.   

С. 4 - згадується В.С. Венедіктов як науковець, об'єк-

том досліджень якого були зміни умов проходження служби 

працівників ОВС. 

 

444. Клочко А.М. Педагогічні умови формування професій-

них здібностей вихованців ліцеїв юридичного профілю 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А.М. Кло-

чко ; Криворіз. держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2001. - 20 с.  
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С. 9 - згадуються праці В. Венедіктова, які присвячені 

питанням професійного становлення майбутніх фахівців  

взагалі і юристів зокрема. 

 

445. Ковчина І.М. Теорія та практика підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до соціально-правової діяльності 

[Текст]: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / І.М. Ков-

чина ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2008. - 48 с.   

С. 4 - згадуються праці В.С. Венедіктова, в яких дослі-

джується вплив права на життєдіяльність суспільства. 

 

446. Коптєв П.Б. Організаційно-правові засади діяльності 

підрозділів по роботі з персоналом ОВС [Текст] : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / П.Б. Коптєв ; Харк. нац. 

ун-т внутр. справ. - Х., 2006. - 18 с.   

С. 3 - "У наукових працях В.М. Бесчастного, В.С. Вене-

діктова та М.І. Іншина розглядались окремі напрямки діяль-

ності підрозділів по роботі з персоналом в ОВС. Наукові  

праці вище вказаних вчених склали фундамент для здійснення 

узагальнюючого та комплексного дослідження проблемних 

питань … ." 

 

447. Коротка О.М. Удосконалення правового регулювання 

матеріальної відповідальності в умовах ринкової економіки 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 /  

О.М. Коротка ; наук. кер. В.С. Венедиктов ; Нац. ун-т внутр. 

справ. - Х., 2003. - 20 с.   

С. 3 - посилання на наукові праці та розробки В.С. Ве-

недиктова, що стали науково-теоретичним підґрунтям для 

виконання дисертаційної роботи. 

 

448. Кравцов Д.М. Правове регулювання відносин по розс-

лідуванню та обліку нещасних випадків на виробництві 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 /  
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Д.М. Кравцов ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х., 

2003. - 20 с.   

С. 5 – "Праці В.С. Венедіктова становлять теоретич-

ну базу наукового дослідження правового регулювання  

відносин по розслідуванню та обліку нещасних випадків на ви-

робництві." 

 

449. Красюк Т.В. Правове регулювання робочого часу та 

часу відпочинку науково-педагогічних працівників вищих  

навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації [Текст] :  

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Т.В. Красюк ; 

Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. - Х., 2008. - 16 с.   

С. 3 - "Правовому регулюванню робочого часу та часу 

відпочинку науково-педагогічних працівників вищих навчаль-

них закладів приділяв увагу В.С. Венедіктов." 

 

450. Кулачок Л.В. Державна допомога сім'ям з дітьми як 

форма соціально-правового захисту [Текст] : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.05 / Л.В. Кулачок; наук. кер.  

В.С. Венедиктов ; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2003. - 19 с.   

С. 4 - посилання на праці В.С. Венедиктова, які стано-

влять науково-теоретичну базу дисертаційного дослідження. 

 

451. Куліш А.М. Організаційно-правове забезпечення ста-

тусу працівників податкової міліції України [Текст] : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А.М. Куліш ; наук. кер. 

В.С. Венедіктов ; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2003. - 18 с.   

С. 5 - "Науково-теоретичне підґрунтя для виконання 

дисертації склали наукові праці В.С. Венедіктова." 

 

452. Лагутіна І.В. Форми захисту трудових прав працівників 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / І.В. Ла-

гутіна ; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2007. - 23 с.   

С. 3 - згадується В.С. Венедіктов як вчений, який при-

діляв увагу проблемі захисту прав людини та громадянина. 
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453. Лазор В.В. Юридичні і соціальні аспекти сутності тру-

дового договору у сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.05 / В.В. Лазор ; М-во внутр. справ 

України, Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2001. - 18 с.   

С. 3 - згадується В.С. Венедіктов як учасник полеміки 

щодо концепції нового КЗпП України. 

 

454. Левицький Є.О. Педагогічні основи комплексної оцін-

ки професійної діяльності стройових підрозділів вищих  

навчальних закладів МВС України [Текст] : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 / Є.О. Левицький ; Вінниц. держ. 

пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2005. - 26 с.   

С. 7 - згадується В.С. Венедіктов як вчений, який за-

ймався вивченням проблем, умов і факторів підготовки май-

бутніх фахівців у вищих відомчих навчальних закладах Украї-

ни . 

 

455. Левченко К.Б. Управління процесами формування ген-

дерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти) 

[Текст] : автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук : 12.00.07 /  

К.Б. Левченко ; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2003. - 29 с.   

С. 3 - Посилання на наукові праці В.С. Венедіктова, в 

яких активно ведуться дослідження проблем прав людини в 

Україні. 

 

456. Лещух Д.Р. Форма трудового договора [Текст] :  

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Д.Р. Лещух ; Нац. 

ун-т внутр. справ. - Х., 2005. - 14 с.   

С. 1 - згадується В.С. Венедіктов як вчений, який при-

діляв увагу дослідженню форм трудового договору. 

 

457. Лисяк О.І. Правові форми участі профспілок у регулю-

ванні трудових відносин [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.05 / О.І. Лисяк ; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2004. 

- 20 с.   
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С. 3 - В.С. Венедіктов згадується як вчений, що вивчає 

питання участі профспілок у регулюванні трудових відносин. 

 

458. Лов'як О.О. Відшкодування шкоди, завданої громадя-

нинові службовими особами органів внутрішніх справ  

України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 /  

О.О. Лов'як ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г Шевченка. - К., 2007. -  

17 с. 

С. 4 - згадується В.С. Венедіктов як відомий вчений-

юрист, який приділяв увагу загальним питанням цивільно-

правової відповідальності. 

 

459. Маркіна Т.Г. Право громадян на зайнятість та форми 

його реалізації в умовах становлення ринкової економіки 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 /  

Т.Г. Маркіна ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х., 

2000. - 17 с.   

С. 3 - згадуються дослідження В.С. Венедіктова щодо 

проблем, пов'язаних з правовим регулюванням відносин зайня-

тості. 

 

460. Мельничук Н.О. Правове регулювання випробування 

при прийнятті на роботу за законодавством України [Текст] : 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Н.О. Мельничук ; НАН 

України, Київ. ун-т права. - К., 2006. - 216 с.   

С. 5 - "В працях В.С. Венедіктова досліджені аспекти 

та сторони випробування у взаємозв'язку з іншими нормами 

трудового права." 

 

461. Мироненко В.П. Відповідальність батьків за незалежне 

виховання дітей за сімейним та цивільним законодавством 

України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / 

В.П. Мироненко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г Шевченка. - К., 2001. 

- 19 с.   
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С. 3 - посилання на праці В.С. Венедіктова, які стали 

теоретичною базою для висновків, обгрунтованих у дисерта-

ції. 

 

462. Мірошниченко О.А. Правове регулювання трудових 

відносин у галузі сільського господарства [Текст] : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О.А. Мірошниченко наук. 

кер. Н.М. Хуторян ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. 

- Х., 2008. - 19 с.   

С. 3 - згадується В.С. Венедіктов як відомий вчений, 

який зробив вагомий внесок у становлення та розвиток теорії 

правового регулювання трудових відносин. 

 

463. Назаркін О.А. Методика навчання спеціальної автомо-

більної підготовки курсантів вищих навчальних закладів сис-

теми МВС України [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.02 / О.А. Назаркін ; Укр. інж.-пед. акад. - Х., 2006. - 19 с.   

С. 4 - "Проблеми і перспективи удосконалення системи 

професійної підготовки у вищих навчальних закладах системи 

МВС висвітлені в наукових працях В.С. Венедіктова." 

 

464. Негодченко В.О. Діяльність органів внутрішніх справ 

щодо попередження злочинів у сучасних умовах [Текст] :  

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В.О. Негодчен- 

ко ; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2003. - 20 с.   

С. 3 - згадуються праці В.С. Венедіктова присвячені 

забезпеченню прав людини. 

 

465. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини 

органами внутрішніх справ : організаційно-правові засади 

[Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / О.В. Не-

годченко ; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2004. - 36 с.   

С. 3 - згадуються праці В.С. Венедиктова з питань  

забезпечення прав людини. 
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466. Неумивайченко Н.М. Особливості виникнення, зміни 

та припинення трудових правовідносин державних службов-

ців [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 /  

Н.М. Неумивайченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудро-

го. - Х., 2002. - 13 с.   

С. 5 - згадуються дослідження В.С. Венедіктовим 

проблем, пов'язаних з трудовими правовідносинами держав-

них службовців. 

 

467. Нікіфоров В.Ю. Захист профспілками соціально-

трудових прав працівників в умовах ринкової економіки  

(теоретично-правовий аспект) [Текст] : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.05 / В.Ю. Нікіфоров ; наук. кер. В.С. Вене-

диктов ; Нац. ун-т внутр. справ МВС України. - Х., 2005. -  

18 с.   

С. 3 - згадуються праці В.С. Венедиктова, в яких були 

досліджені проблеми діяльності профспілок. 

 

468 Орловський О.Я. Зміст трудових правовідносин в  

сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.05 / О.Я. Орловський ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г Шевченка. 

- К., 2001. - 20 с.   

С. 4 - згадується В.С. Венедіктов як науковець, дослід-

ник питань трудових правовідносин. 

 

469. Оспіщев Є.Я. Організаційно-правове забезпечення 

службової дисципліни курсантів вищих навчальних закладів 

МВС України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.07 / Є.Я. Оспіщев ; наук. кер. В.С. Венедиктов ; Нац.  

ун-т внутр. справ. - Х., 2004. - 19 с.   

С. 2 - згадується В.С. Венедиктов як вчений, що значну 

увагу приділив проблематиці управління дисциплінарними 

процесами в ОВС. 
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470. Охотнікова О.М. Адміністративна відповідальність  

керівника державного підприємства, установи, організації в 

Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / 

О.М. Охотнікова ; Нац. акад. держ. податк. служби України. - 

Ірпінь, 2004. - 20 с.   

С. 3 - наголошується, що в ході проведеного дослі-

дження враховані розробки провідних українських вчених з 

питань адміністративної відповідальності, зокрема  

В.С. Венедіктова. 

 

471. Паньков Д.А. Принципи правового регулювання колек-

тивних правових відносин [Текст] : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.05 / Д.А. Паньков ; Одес. нац. юрид. акад. – 

О., 2007. - 22 с.   

С.3 - згадується В.С. Венедіктов як вчений приділяв-

ший увагу дослідженню проблеми принципів трудового права. 

 

472. Пахар І.В. Соціальний захист в органах внутрішніх 

справ України (соціологічний аспект аналізу) [Текст] :  

автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / І.В. Пахар ; 

Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2005. - 22 с.   

С. 5 - "В роботах В.С. Венедіктова простежується 

аналіз соціального захисту працівників ОВС, що відбувається 

у нерозривній єдності із правовим захистом." 

 

473. Пєтухов В.А. Організаційно-правові аспекти  

проходження практики та стажування в підрозділах МВС 

України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / 

В.А. Пєтухов ; наук. кер. В.С. Венедиктов ; Нац. ун-т внутр. 

справ. - Х., 2003. - 20 с.   

С. 4 - "Науково-теоретичне підґрунтя для виконання 

дисертації склали наукові праці В.С. Венедиктова." 

 

474. Пилипенко А.А. Правові та організаційні засади фор-

мування і функціонування персоналу митних органів України 
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[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 /  

А.А. Пилипенко ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - 

Ірпінь, 2008. - 24 с.  

С. 1 - "На формування основних результатів дослід-

ження мали вплив теоретичні та практично-прикладні  

розробки з зазначеної проблематики фахівців у галузі трудо-

вого права : В.С. Венедіктова, М.І. Іншина та В.І. Щербини." 

 

475. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудових право-

відносин в умовах переходу України до ринкової економіки 

[Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / П.Д. Пи-

липенко ; Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. - Х., 2001. - 42 с.   

С. 3 - "У теорію трудових правовідносин вагомий  

внесок зробив відомий вчений В.С. Венедіктов." 

 

476. Плахотіна Н.А. Проблеми регулювання трудових про-

цесуальних відносин в українській правовій системі [Текст] : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Н.А. Плахотіна ; 

Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2009. - 20 с.   

С. 3 - згадується В.С. Венедіктов як вчений, який при-

діляв увагу проблемам вирішення трудових спорів, конфліктів 

та правовій регламентації трудових процесуальних відносин. 

 

477. Попов С.В. Звільнення працівників органів внутрішніх 

справ за порушення дисципліни і законності (теоретико-

правовий аспект) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.05 / С.В. Попов ; наук. кер. В.С. Венедиктов ; Нац. ун-т 

внутр. справ. - Х., 2001. - 18 с.   

С. 1 - посилання на праці В.С. Венедиктова присвячені 

діяльності органів внутрішніх справ. 

 

478. Посметний В.В. Організаційно-правові аспекти почат-

кової професійної підготовки персоналу ОВС України  

[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 /  
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В.В. Посметний ; наук. кер. В.С. Венедиктов ; Нац. ун-т внутр. 

справ. - Х., 2003. - 19 с.  

С. 3 - "В основу дисертаційного дослідження щодо 

здійснення початкової професійної підготовки персоналу ор-

ганів внутрішніх справ покладені науково-теоретичні поло-

ження праць вчених-юристів, зокрема В.С. Венедиктова." 

 

479. Прилипко С.М. Предмет права соціального забезпе-

чення [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / 

С.М. Прилипко ; офіц. опонент В.С. Венедіктов ; Нац. юрид. 

акад. України ім. Я. Мудрого. - Х., 2007. - 42 с.  

С. 2. - посилання на праці В.С. Венедіктова присвячені 

дослідженню теоретичних та практичних проблем соціаль-

ного забезпечення громадян України. 

 

480. Протченко С.М. Правове регулювання надання гаран-

тій та компенсацій працівникам ОВС України [Текст] :  

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / С.М. Протченко ; 

Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2008. - 31 с.   

C. 4 - згадуються праці В.С. Венедіктова, в яких він 

звертався до проблематики дослідження сучасного стану 

правового регулювання гарантій і компенсацій, які надаються 

працівникам ОВС. 

 

481. Прудивус О.В. Розірвання трудового договору з ініціа-

тиви роботодавця за підставами організаційно-правового  

характеру [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 

/ О.В. Прудивус ; Нац. ун-т внутр. справ . - Х., 2003. - 20 с.   

С. 3 - згадується В.С. Венедіктов як вчений, який  

вивчав проблеми правового регулювання порядку укладення, 

зміни та припинення трудового договору. 

 

482. Рибницький Г.В. Колективний договір в умовах ринко-

вої економіки [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
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12.00.05 / Г.В. Рибницький, наук. кер. В.С. Венедиктов ; Нац. 

ун-т внутр. справ України. - Х., 2005. - 18 с.   

С. 4 - згадуються праці В.С. Венедиктова присвячені 

висвітленню аспектів соціального партнерства у трудовому 

праві. 

 

483. Рябенко М.І. Підготовка майбутнього вчителя як  

суб'єкта освітніх правовідносин [Текст] : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 / М.І. Рябенко ; Південноукр. держ. пед. 

ун-т ім. К.Д. Ушинського. – О., 2007. - 21 с.   

С. 3 - "Зміст, форми і способи організації правової  

підготовки майбутнього вчителя вивчав вчений В.С. Венедік-

тов." 

 

484. Савєльєв О.С. Адміністративно-правові засади атеста-

ції працівників органів внутрішніх справ [Текст] : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О.С. Савєльєв ; Дніпро-

петр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2008. - 22 с.   

С. 3 - згадується В.С. Венедіктов як вчений, який при-

діляв увагу питанням проведення атестації в органах внут-

рішніх справ. 

 

485. Савченко А.О. Правове регулювання праці професор-

сько-викладацького складу вищих закладів освіти Міністерст-

ва внутрішніх справ України [Текст] : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.05 / А.О. Савченко ; наук. кер. В.С. Вене-

диктов ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х., 2000. -  

18 с.   

С. 3 - посилання на праці В.С. Венедиктова присвячені 

дослідженню правового регулювання службово-трудової  

діяльності працівників ОВС. 

 

486. Ситницька О.А. Юридичні гарантії права на працю та 

права на відпочинок за трудовим законодавством України 
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[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О.А. Си-

тницька ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2009. - 20 с.   

С. 4 - згадується В.С. Венедіктов як вчений, який  

приділяв увагу питанням реалізації трудових прав та їх юри-

дичних гарантій. 

 

487. Січкар В.О. Використання досвіду поліції зарубіжних 

країн в діяльності міліції України по забезпеченню прав та 

свобод людини (організаційно-правовий аспект) [Текст] :  

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В.О. Січкар ; 

Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2007. - 20 с.   

С. 3 - згадуються дослідження В.С. Венедіктова щодо 

проблем забезпечення прав людини. 

 

488. Стародубцев А.А. Організаційно-правові питання  

діяльності інспекцій з особового складу щодо зміцнення  

законності і дисципліни в органах внутрішніх справ [Текст] : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А.А. Стародуб-

цев ; Ун-т внутр. справ. - Х., 1999. - 19 с.  

С. 3 - згадується В.С. Венедіктов як дослідник різних 

аспектів законності та дисципліни в органах внутрішніх 

справ . 

 

489. Феськов М.М. Європейська соціальна хартія (перегля-

нута) і трудове законодавство України: питання адаптації 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 /  

М.М. Феськов ; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2002. - 19 с.   

С. 4 - згадуються дослідження В.С. Венедіктовим пи-

тань забезпечення прав людини у сфері праці. 

 

490. Цесарський Ф.А. Захисна функція профспілок, форми її 

реалізації [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 

/ Ф.А. Цесарський ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - 

Х., 2004. - 21 с.   
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С. 3 - згадується В.С. Венедіктов як вітчизняний  

дослідник питань, пов'язаних із захисною функцією профспі-

лок. 

 

491. Чередніченко Н.А. Соціально-правовий захист жінок - 

працівників органів внутрішніх справ [Текст] : автореф. дис... 

канд. юрид. наук : 12.00.05 / Н.А. Чередніченко ; Харк. нац. 

ун-т внутр. справ. - Х., 2009. - 20 с.  

С. 9 - досліджуючи категорії "праця", "трудові право-

відносини", "службово-трудові правовідносини", "трудовий 

договір" та "контракт", автор проаналізував наукові підходи, 

які знайшли своє теоретичне обґрунтування в працях  

В.С. Венедіктова. 

 

492. Чернадчук В.Д. Відшкодування моральної шкоди при 

порушенні трудових прав [Текст] : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.05 / В.Д. Чернадчук ; Київ. нац. ун-т  

ім. Т. Шевченка. - К., 2001. - 18 с.   

С. 4 - "Теоретичну та методологічну основу дослід-

ження складають наукові праці В.С. Венедиктова". 

 

493. Шабанов Р.І. Правове регулювання працевлаштування 

в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 

/ Р.І. Шабанов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2006. -  

18 с.   

С. 1 - згадується В.С. Венедіктов як дослідник проблем 

правового регулювання працевлаштування. 

 

494. Швайковська В.М. Локальне нормативно-правове  

регулювання праці в умовах ринкової економіки [Текст] :  

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / В.М. Швайковсь-

ка ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2007. - 22 с.   

С. 3 - згадується В.С. Венедіктов, який приділяв увагу 

локальному правовому регулюванню трудових відносин. 
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495. Шевчук Р.М. Правові та організаційні засади інформа-

тизації навчального процесу у вищих навчальних закладах 

Міністерства внутрішніх справ України [Текст] : дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.07 / Р.М. Шевчук ; Київ. Нац. ун-т внутр. 

справ. - К., 2008. - 238 с.   

С. 17 - "Концептуальний напрям інформатизації ВНЗ 

системи МВС України запропоновано харківським ученим 

В.С. Венедіктовим." 

 

496. Щотова Ю.М. Правове регулювання працевлаштування 

молоді в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.05 / Ю.М. Щотова ; Нац. юрид. акад. України  

ім. Я. Мудрого. - Х., 2006. - 19 с.   

С. 3 - згадуються наукові статті В.С. Венедіктова 

присвячені дослідженню правових проблем працевлаштування 

молоді. 

 

497. Юшко А.М. Переведення на іншу роботу [Текст] :  

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12. 00. 05 / А.М. Юшко ; 

Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. - Х., 2002. - 22 с.   

С. 3 - посилання на дослідження В.С. Венедіктовим 

прав працівників. 

 

498. Якушев І.М. Суб'єкти трудового права [Текст] :  

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / І.М. Якушев ; 

Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х., 2000. - 19 с.   

С. 3 - посилання на праці В.С. Венедіктова, в яких  

висвітлювались юридичні властивості суб'єктів трудового 

права. 

 

499. Яровий С.М. Організаційно-правове забезпечення  

виховної роботи в закладах освіти МВС України [Текст] :  

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С.М. Яровий ; 

наук. кер. В.С. Венедиктов ; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2003. 

- 21 с.  
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С. 3 - "Науково-теоретичне підгрунтя для виконання 

дисертації склали праці В.С. Венедиктова в галузі соціально-

правових основ виховного процесу в закладах освіти Мініс-

терства внутрішніх справ". 

 

у наукових виданнях та матеріалах конференцій 

 

500. Аксютін О.Б. Правові основи професійної підготовки 

персоналу ОВС [Текст] / О.Б. Аксютін // Форум права. - 2008. 

- № 1. - С. 11-17.   

С. 11 - "Питання професійної підготовки персоналу 

ОВС було предметом досліджень В.С. Венедіктова." 

 

501. Алфьоров С.М. Особливості правообмежень в адмініс-

тративно-правовому механізмі протидії корупції в органах 

внутрішніх справ [Текст] / С.М. Алфьоров // Актуальні пробл. 

права: теорія і практика. - 2010. - № 17. - С. 40-50.   

С. 40 - посилання на наукові доробки В.С. Венедіктова, 

які стали основою даного дослідження. 

 

502. Алфьоров С.М. Правовий статус працівників ОВС як 

суб'єктів корупційних правопорушень [Текст] / С.М. Алфьо-

ров // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту Дніпропетр. держ. ун-ту 

внутр. справ. - 2009. - № 4. - С. 68-74.   

С. 69 - посилання на наукові праці В.С. Венедіктова, що 

стосуються питань визначення правового статусу працівни-

ків ОВС. 

 

503. Алфьорова Т.М. Проблемні питання трудової правосу-

б'єктності іноземців та осіб без громадянства [Електронний 

ресурс] / Т.М. Алфьорова // Наук. вісн. Дніпропетр. держ.  

ун-ту внутр. справ. - 2010. - № 1. - http://www.nbuv. gov.ua 

/portal/Soc_Gum/nvdduvs/2010_1/Alfyorva.pdf (20.05.2011).   
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"До питання щодо правового статусу іноземців у тру-

довому праві привертали свою увагу провідні вчені-юристи, 

зокрема В.С. Венедіктов." 

 

504. Алфьорова Т.М. Щодо особливостей правосуб'єктності 

іноземців та осіб без громадянства [Текст] / Т.М. Алфьорова // 

Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-

трудових відносин в Україні : матеріали наук.-практ. конф. 

(Харків, 5-6 черв. 2009 р.) / за ред. В.С. Венедіктова ; Укр. 

асоц. фахівців труд. права ; Харк. екон.-прав. ун-т. - Х., 2009. - 

С. 90-92.   

С. 91 - посилання на визначення В.С. Венедіктовим  

щодо відмежовування фактичної здатності фізичної особи 

до праці і здатність до праці як правової категорії. 

 

505. Андріїв В.М. Співвідношення трудового права та сво-

боди учасників трудових відносин [Текст] / В.М. Андріїв // 

Актуальні пробл. права: теорія і практика. - 2010. - № 17. -  

С. 50-60.   

С. 50 - "Питання співвідношення трудового права та 

свободи учасників відповідних правовідносин були предметом 

досліджень В.С.Венедіктова." 

 

506. Андріїв В.М. Удосконалення правових основ закріп-

лення трудових прав в Україні [Текст] / В.М. Андріїв // Форум 

права. - 2006. - № 2. - С. 13-17.   

С. 14 – "Як справедливо вказує В.С. Венедіктов: "пода-

льший розвиток суспільних відносин і ефективність їх право-

вого регулювання в умовах ринкової економіки потребують 

проведення відповідної правової реформи." 

 

507. Арістова І.В. Соціальна функція держави як визначаль-

на категорія права соціального забезпечення України [Текст] / 

І.В. Арістова // Форум права. - 2006. - № 2. - С. 18-21.   
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С. 18 - посилання на праці В.С. Венедіктова присвячені 

питанням соціальної функції держави як визначальної кате-

горії права соціального забезпечення. 

 

508. Арсентьєва О.С. Роль держави у колективно-

договірному регулюванні праці як основа налагодження  

соціальної рівноваги в Україні [Текст] / О.С. Арсентьєва // Ак-

туальні пробл. права: теорія і практика. - 2010. - № 18. -  

С. 205-214.   

С. 205 - "Проблемам регулювання трудових відносин в 

окремих аспектах приділяв увагу В.С. Венедіктов." 

 

509. Барсуков К.В. Адміністративно-правове забезпечення 

професійної підготовки особового складу ОВС, учасників мі-

жнародних миротворчих підрозділів [Текст] / К.В. Барсуков // 

Актуальні пробл. права: теорія і практика. - 2010. - № 18. - С. 

221-230.   

С. 226 - "В.С. Венедиктов наголошує, що самоосвіта - 

це систематичне і самостійне навчання працівника протягом 

усього терміну служби в ОВС з метою безперервного попов-

нення і поглиблення знань, умінь і навичок, необхідних для  

успішного виконання функціональних обов'язків." 

 

510. Бесчастний В. Реформування спеціального законодав-

ства про службу в органах внутрішніх справ у світлі розробки 

закону про службу в ОВС та Трудового кодексу України 

[Текст] / В. Бесчастний // Віче. - 2009. - № 3. - С. 29-32.   

С. 29 - посилання на праці В.С. Венедіктова, в яких  

визначено, що "процес побудови в Україні демократичної со-

ціальної правової держави безпосередньо пов'язаний з гумані-

зацією соціально-правових інститутів суспільства." 

 

511. Боєва О.С. Окремі питання судового захисту права на 

працю працівників публічної служби [Текст] / О.С. Боєва // 



124 

 

Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. 

справ. - 2010. - № 2. - С. 28-34.  

С. 29 - посилання на думку В.С. Венедіктова, який 

вважає, що трудові відносини працівників, «подібних найма-

ним», до яких він відносить державних службовців, працівни-

ків ОВС, податкової міліції, прокуратури, служби безпеки 

України також входять до предмета трудового права. 

 

512. Боєва О.С. Особливості захисту трудових прав праців-

ників ОВС [Текст] / О.С. Боєва // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту 

Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. - 2008. - № 2. - С. 89-98.  

С. 97 - "На думку В.С. Венедіктова саме випереджува-

льний соціально-правовий захист працівників ОВС є запору-

кою їх ефективної діяльності." 

 

513. Булах С.М. Переміщення працівників і угода про заро-

бітну плату [Текст] / С.М. Булах // Актуальні пробл. права: 

теорія і практика. - 2010. - № 18. - С. 230-237.   

С. 235 - "В.С. Венедіктов до необхідних, тобто без 

яких трудовий договір не може бути укладеним, умов відно-

сить умови про трудову функцію (спеціальність, посада, ква-

ліфікація), про строк договору і час початку роботи (неви-

значений строк, строковий договір і конкретна дата початку 

роботи), про розмір заробітної плати (якщо вона має нижню 

і верхню межу), про місце роботи (підприємство і його стру-

ктурний підрозділ)." 

 

514. Васильченко Н.В. Проблемні питання нормативного 

забезпечення трудового договору [Текст] / Н.В. Васильченко 

// Вісн. Донец. нац. ун-ту. Сер. В, Економіка і право. - 2010. - 

№ 2, т. 2. - С. 590-596. 

С. 590 - "Проблеми інституту трудового договору  

досліджувалися ученими-юристами, що спеціалізуються в 

сфері трудового права. Серед найбільш відомих теоретичні 
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розробки спеціалістів у цій галузі Н. Болотіної, Г. Чанишевої, 

В. Венедіктова." 

 

515. Гаращенко Л.П. Кодифікація трудового законодавства 

України: цілі та принципи [Текст] / Л.П. Гаращенко // Юрид. 

наука. - 2011. - № 1(1). - С. 119-123.   

С. 119 - посилання на праці В.С. Венедіктова присвяче-

ні дослідженню теоретичних та практичних проблем коди-

фікації трудового законодавства України. 

 

516. Гетьманцева Н. До питання про метод правового регу-

лювання трудових відносин [Текст] / Н. Гетьманцева // Право 

України. - 2011. - № 5. - С. 224-230.   

С. 225 - "Методи правового регулювання трудових від-

носин висвічувались В. Венедіктовим." 

 

517. Гетьманцева Н. Місце державних органів у системі  

соціального партнерства [Текст] / Н. Гетьманцева // Юрид. 

Україна. - 2011. - № 7. - С. 28-32.   

С. 28 - згадується В.С. Венедіктов як вчений-трудовик, 

який приділяв увагу питанням соціального партнерства. 

 

518. Гетьманцева Н.Д. Єдність і диференціація - характер-

ний прояв методу трудового права [Текст] / Н.Д. Гетьманцева 

// Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Сер.: Правознавство. - 2009. - Вип. 

489. - Чернівці, 2009. - С. 56-60.   

С. 56 - посилання на дослідження В.С. Венедіктовим 

питань єдності та диференціації трудового законодавства. 

 

519. Гоголь Ю.В. Особливості дисциплінарної відповідаль-

ності працівників органів внутрішніх справ [Текст] / Ю.В. Го-

голь // Проблеми застосування цивільного, трудового та  

екологічного законодавства працівниками ОВС : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 28 верес.  

2008 р.) / за заг. ред. Я.І. Соловія, С.Г. Грицкевича ; Львів. 
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держ. ун-т внутр. справ, Прикарпат. юрид. ін-т. - Івано-

Франківськ, 2009. - С. 23-28.   

C. 26 - "У науці трудового права питання про дво-

аспектність юридичної відповідальності детально досліджу-

валося В.С. Венедіктовим, який теоретично доказав і прак-

тично обґрунтував наявність двоаспектності юридичної від-

повідальності." 

 

520. Гончарук В.В. Порядок проведення атестації працівни-

ків органів внутрішніх справ [Текст] / В.В. Гончарук // Право і 

суспільство. - 2010. - № 6. - С. 95-100.  

С. 96 - посилання на роботи В.С. Венедіктова, в яких 

розглядались окремі питання проведення атестації в органах 

внутрішніх справ. 

 

521. Гончарук В.В. Робота за сумісництвом працівників  

органів внутрішніх справ: проблеми та перспективи [Текст] / 

В.В. Гончарук // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. - 

2011. - № 2. - С. 163-170.   

С. 163 - посилання на праці В.С. Венедіктова, в яких 

предметом дослідження були проблеми роботи за сумісницт-

вом. 

 

522. Горева Є.Ю. Окремі питання щодо установлення інди-

відуального режиму праці для науково-педагогічних праців-

ників у зв'язку з прийняттям Закону України "Про засади за-

побігання та протидії корупції" [Текст] / Є.Ю. Горева // Наук. 

зап. Харк. екон.-прав. ун-ту. - 2010. - № 2. - С. 36-43.   

C. 41 - посилання на визначення В.С. Венедіктовим  

раціонального режиму робочого часу. 

 

523. Готра В.В. Сучасний стан реалізації права на відпочи-

нок в Україні [Текст] / В.В. Готра // Актуальні пробл. права: 

теорія і практика. - 2011. - № 19. - С. 242-249.   
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С. 244 - "В.С. Венедіктов одним з основних завдань 

держави вважає "створення для громадян відповідних умов 

праці і відпочинку, задоволення їх потреб і запитів, забезпе-

чення їх законних прав і пільг."" 

 

524. Готра В.В. Сучасний стан реалізації права на відпочи-

нок в Україні [Текст] / В.В. Готра // Форум права. - 2010. -  

№ 4. - С. 235-240.   

С. 238 - посилання на трактовку В.С. Венедіктовим 

поняття "час відпочинку". 

 

525. Гриненко І.В. Зміст та значення конституційних трудо-

вих прав працівників [Текст] / І.В. Гриненко // Актуальні   

пробл. права: теорія і практика. - 2010. - № 18. - С. 291-298.   

С. 291 - посилання на дослідження В.С. Венедіктовим 

питань стосовно реалізації та захисту конституційних тру-

дових прав людини. 

 

526. Грица Т.Г. Нормативно-правове забезпечення початко-

вої підготовки персоналу ОВС України [Текст] / Т.Г. Грица // 

Нормативно-правове забезпечення проходження служби в  

органах внутрішніх справ України : матеріали наук.-практ. 

конф. (Харків, 5 берез. 2004 р.) / відп. за вип. : С.О. Захарчен-

ко, А.С. Тяпкін ; МВС України, Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 

2004. - С. 73-76.   

С. 73 - посилання на дослідження В.С. Венедіктовим 

питань підвищення якості початкової підготовки правоохо-

ронців. 

 

527. Грицишина Л.В. Реалії та перспективи закріплення 

юридичних гарантій захисту права на працю в умовах ринко-

вої економіки [Текст] / Л.В. Грицишина // Унів. наук. зап. / 

Хмельниц. ун-т упр. та права - 2006. - № 3-4. - С. 282-285.   
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С. 282 - посилання на праці В.С. Венедіктова, в яких ви-

світлювались проблеми існування гарантій захисту прав на 

працю. 

 

528. Грюк В.В. Інституалізація індивідуального і колектив-

ного елементів в системі трудового права України на етапі  

його реформування [Текст] / В.В. Грюк // Актуальні пробл. 

права: теорія і практика. - 2010. - № 18. - С. 313-320.   

С. 315 - "В.С. Венедіктов зазначає "динаміка фактично 

існуючих суспільних відносин служить критерієм перевірки 

дієвості, ефективності нормативно-правового регулювання. 

Юридичні закони повинні своєчасно, з урахуванням перспек-

тив розвитку, відбивати суспільні потреби, не допускаючи як 

відставання нормативно-правової форми від змісту  

опосередковуваних нею суспільних відносин, так і надмірного 

випередження нею останніх."" 

 

529. Гурін В.В. Вивчення загального стану дисципліни і  

законності в діяльності ОВС під час проведення службових 

розслідувань [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Нац. акад. 

внутр. справ. - 2002. - № 1. - http://www.naiau.kiev.ua/tslc 

/pages/biblio/visnik/2002_1 /gurin.htm. (21.06.2011). 

"Різні аспекти законності і дисципліни в органах внут-

рішніх справ досліджував В.С. Венедіктов." 

 

530. Дараганова Н.В. Причини виникнення трудових спорів 

[Текст] / Н.В. Дараганова // Бюл. М-ва юстиції України. - 

2011. - № 6. - С. 44-50.   

С. 44 - "Питання, пов'язані з різними аспектами тру-

дових спорів, привертали увагу В.С. Венедіктова". 

 

531. Довгань А.К. Незадовільний результат випробування - 

різновид виявленої невідповідності працівника займаній поса-

ді або виконуваній роботі [Текст] // Проблеми законності : 

академ. зб. наук. праць. - 2009. - Вип. 104. - С. 252-257.   
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С. 252 - посилання на дослідження В.С.Венедіктовим 

окремих сторін випробувань працівників. 

 

532. Єрофєєнко Л.В. Специфіка системи оплати праці на 

залізничному транспорті [Електронний ресурс] / Л.В. Єро- 

фєєнко // Право і безпека. - 2009. - № 5. - http://www.nbuv. 

gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2009_5/index.htm. (10.05.2011). 

"Проблеми правового регулювання оплати праці в зага-

льнонауковому й окремих аспектах висвітлювались в роботах 

В.С. Венедіктова." 

 

533. Задорожний С. Трудовий договір з роботодавцем -  

фізичною особою [Електронний ресурс] / С. Задорожний,  

Р. Набойченко // Проблеми та перспективи розвитку українсь-

кої науки на початку третього тисячоліття : матеріали ІІ Все-

укр. наук.-практ. Інтернет-конф. (14-16 груд. 2010 р.). - 

http://conferences.neasmo.org.ua/node/273 (15.04.2011). 

"В галузі науки трудового права питанням укладання 

трудового договору приділено досить багато уваги науковця-

ми, зокрема В.С. Венедіктовим." 

 

534. Іншин М.І. Поняття службового правопорушення в 

ОВС [Текст] / М.І. Іншин // Зб. наук. праць Харк. нац. пед.  

ун-ту ім. Г.С. Сковороди. Сер.: Право. - 2007. - Вип. 9. -  

С. 88-92.   

С. 89 - "Проблематика вчинення службових правопо-

рушень знайшла відображення в наукових роботах В.С. Вене-

діктова". 

 

535. Іншин М.І. Трудові конфлікти та трудові спори у  

системі соціальних конфліктів [Текст] / М.І. Іншин // Форум 

права. - 2006. - № 2. - С. 71-75.  

С. 71 - посилання на публікації B.C. Венедіктова прис-

вячені проблематиці з'ясування сутності та особливостей 

трудових конфліктів. 
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536. Кабанець В.О. Принципи інституту трудових спорів 

[Текст] / В.О. Кабанець // Форум права. - 2006. - № 3. -  

С. 61-66.   

С. 62 - "В.І. Прокопенко та В.С. Венедіктов до принци-

пів трудового права відносять принцип участі трудових  

колективів і профспілок в діяльності підприємств." 

 

537. Кагановська Т.Є. Принципи організації та функціону-

вання системи підготовки державних службовців [Електрон-

ний ресурс] / Т.Є. Кагановська // Вісн. Харк. нац. ун-ту  

ім. В.Н. Каразіна. - 2008. - № 817. - http://www.nbuv.gov.ua 

/portal/natural/VKhNU/Pravo/2008_817/1.pdf. (22.06.2011). 

"Питання професійної підготовки державних службо-

вців неодноразово порушувалися в працях В. Венедіктова." 

 

538. Клюєв О.М. Проблеми кадрового забезпечення органів 

внутрішніх справ на місцевому рівні [Текст] / О.М. Клюєв // 

Форум права. - 2006. - № 3. - С. 67-71.   

С. 67 - посилання на дослідження В.С. Венедіктовим 

проблем кадрового забезпечення органів внутрішніх справ. 

 

539. Коваленко І.М. Сучасний стан правового регулювання 

особливих режимів робочого часу працівників ОВС [Текст] / 

І.М. Коваленко // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту Дніпропетр. держ. 

ун-ту внутр. справ. - 2010. - № 2. - С. 36-44.  

С. 44 - посилання на праці В.С. Венедіктова присвячені 

службово-трудовим відносинам працівників ОВС. 

 

540. Кожушко М.В. Завдання та функції виховної роботи 

щодо формування професійної етики курсантів та слухачів 

вищих навчальних закладів МВС України [Електронний ре-

сурс] / М.В. Кожушко // Право і безпека. - 2011. - № 1(38). - 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/pib/2011_1/PB-1/PB-

1_18.pdf (22.07.2011).  
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Посилання на визначення основних завдань виховної  

роботи курсантів та слухачів вузів МВС у праці В.С. Венеді-

ктова "Організаційно-правові засади професійної підготовки 

персоналу органів внутрішніх справ України". 

 

541. Конопльов В.В. Теоретичні аспекти кадрового забезпе-

чення підготовки та прийняття управлінських рішень в адмі-

ністративній діяльності ОВС [Текст] / В.В. Конопльов // Крим. 

юрид. вісн. - 2007. - Вип. 1. - С. 8-16.   

С. 9 - посилання на наукові дослідження В.С. Вене-

діктова з питань кадрового забезпечення державного  

управління та органів внутрішніх справ. 

 

542. Коптєв П. Сутність та загальна характеристика кадро-

вої політики в правоохоронних органах [Текст] / П. Коптєв,  

В. Бондаренко // Наук. вісн. Нац. акад. держ. податк. служби 

України. - 2004. - № 2. - С. 155-161.  

 С. 155 - посилання на праці В.С. Венедіктова, в яких 

розглядаються питання забезпечення кадрової політики в 

правоохоронних органах. 

 

543. Костюк В.Л. Теоретико-правові проблеми обмеження 

трудової правосуб'єктності роботодавця [Текст] / В.Л. Костюк 

// Держава і право. - 2009. - Вип. 46. - С. 321-326.   

С. 321-322 - посилання на думку В.С. Венедіктова що 

одним із фундаментальних завдань Трудового кодексу "є  

законне закріплення питань щодо трудової правосуб'єктнос-

ті роботодавця, її ознак та особливостей. До останніх слід 

віднести випадки обмежень трудової правосуб'єктності ,що 

зумовлено можливістю обмеження роботодавця окремих 

трудових прав." 

 

544. Котова Л.В. Основні трудові права працівника: правова 

природа та перспективи розвитку [Текст] / Л.В. Котова //  

Форум права. - 2011. - № 1. - С. 507-515.   
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С. 507 – посилання на В.С. Венедиктова як вченого, 

який приділяв увагу питанням визначення правової природи 

трудових прав. 

 

545. Котова Л.В. Поняття та зміст правової категорії «пра-

цівник» в умовах ринкових відносин [Текст] / Л.В. Котова // 

Актуальні пробл. права: теорія і практика. - 2010. - № 18. -  

С. 65-74.   

С. 67 - " … професором В.С. Венедіктовим запропоно-

ване поняття "працівники подібні найманим". До них  

В.С. Венедіктов відносить державних службовців, працівни-

ків органів внутрішніх справ, податкової міліції, прокуратури, 

Служби безпеки України, підкреслюючи, що їх трудові відно-

сини входять до предмету трудового права".  

С. 68 - посилання на думку В.С. Венедіктова, що "ста-

тус працівника набувається фізичною особою за наявності у 

неї трудової правосуб'єктності і факту укладання з нею  

трудового договору." 

 

546. Котова Л.В. Формування інституту захисту прав люди-

ни у сфері праці: актуальні питання [Текст] / Л.В. Котова // 

Трудове право України: сучасний стан та перспективи : мате-

ріали наук.-практ. конф. (Сімферополь, 22-24 трав. 2008 р.) / 

за ред. В.С. Венедіктова ; Укр. асоц. фахівців труд. права, 

Крим. юрид. ін-т. - Сімф., 2008. - С. 150-155.  

С. 153 - згадується В.С. Венедіктов у зв'язку з його  

думкою про необхідність формування нового інституту Зага-

льної частини трудового права. 

 

547. Коява І.Н. Особливості регулювання матеріальної  

відповідальності сторін трудових правовідносин в трудовому 

праві Російської Федерації [Текст] / І.Н. Коява // Актуальні 

пробл. політики. - 2009. - Вип. 38. - С. 432-438.   
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С. 432 - "Інститут матеріальної відповідальності в 

трудовому праві завжди знаходився у центрі уваги таких  

теоретиків трудового права як В.С. Венедиктов". 

 

548. Крета І. Правове регулювання часу відпочинку праців-

ників ОВС за законодавством України [Текст] / І. Крета // 

Проблеми застосування цивільного, трудового та екологічно-

го законодавства працівниками ОВС : матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. (Івано-Франківськ, 28 верес. 2008 р.) / за заг. ред. 

Я.І. Соловія, С.Г. Грицкевича ; Львів. держ. ун-т внутр. справ, 

Прикарпат. юрид. ін-т. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 35-37.   

C. 36 - посилання на наукові дослідження  

В.С. Венедіктовим правового регулювання часу відпочинку. 

 

549. Кузніченко О.В. Деякі питання правової природи мате-

ріальних і нематеріальних норм у трудовому праві [Текст] / 

О.В. Кузніченко // Трудове право України: сучасний стан та 

перспективи : матеріали наук.-практ. конф. (Сімферополь,  

22-24 трав. 2008 р.) / за ред. В.С. Венедіктова ; Укр. асоц. фа-

хівців труд. права, Крим. юрид. ін-т. - Сімф., 2008. - С. 67-70.   

С. 67 - згадується В.С. Венедіктов як дослідник право-

вої природи матеріальних і нематеріальних норм у трудовому 

праві. 

 

550. Кузніченко О.В. Проблеми захисту службово-трудових 

прав працівників органів внутрішніх справ, як особливої кате-

горії державних службовців [Електронний ресурс] / О.В. Куз-

ніченко // Крим. юрид. вісн. - 2010. - Вип. 3, ч. 2. - 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Kyuv/2010_3_2/11.pdf 

(12.03.2011). 

Посилання на наукові погляди В.С. Венедіктова щодо 

регулювання трудових відносин працівників ОВС. 

 

551. Лавриненко О.В. Основания возникновения служебно-

трудовых правоотношений: теоретические аспекты [Текст] / 
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О.В. Лавриненко // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Сер. В, Економіка 

і право. - 2007. - Вип. 1. - С. 465-473.   

С. 466 - ссылка на определение В.С. Венедиктова, что 

"основным и центральным институтом трудового права  

Украины является трудовой договор. Трудовой договор как 

правовой институт характеризуется совокупностью право-

вых норм, регулирующих порядок возникновения, изменения и 

прекращения трудовых правоотношений". 

 

552. Лавріненко О.В. Галузеві принципи повноправності та 

рівноправності працівників і роботодавців: дискусійні аспекти 

онтолого-правової характеристики та їхнє значення в удоско-

наленні механізму правового регулювання соціально-

трудових відносин [Текст] / О.В. Лавріненко // Актуальні   

пробл. політики. - 2009. - Вип. 38. - С. 165-173.  

С. 167 - посилання на точку зору В.С. Венедіктова, 

який зазначає, що "юридична рівність сторін відобра-

жається в рівності трудової правосуб'єктності, у виникненні 

й визначені змісту трудових правовідносин шляхом загального 

для сторін вольового акта угоди (трудового договору або  

контракту)…" . 

 

553. Лавріненко О.В. Застосування теорії "Розмежування 

принципів права" в дослідженні сутності та диференціації  

засад правового регулювання трудових відносин [Текст] /  

О.В. Лавріненко, В.М. Богуславський // Наук. праці Маріупол. 

ін-ту МАУП. - 2009. - Вип. 2. - С. 29-42.   

С. 31 - посилання на характеристику принципів трудо-

вого права В.С. Венедіктовим як "основних керівних поло-

жень, що визначають загальну спрямованість і найбільш  

істотні риси змісту правових норм". 

 

554. Лавріненко О.В. Місце принципу єдності й  

диференціації правового регулювання соціально-трудових  

відносин у структурі загальної системи права, його роль у 
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процесах систематизації галузевих принципів та проблемні 

аспекти характеристики його співвідношення з методом тру-

дового права [Текст] / О.В. Лавріненко // Форум права. - 2010. 

- № 2. - С. 231-248.   

С. 231 - згадуються наукові праці В.С. Венедіктова, 

присвячені аспектам учення про принципи права та особи-

востям їх реалізації у сфері правового регулювання трудових 

відносин. 

 

555. Лавріненко О.В. Працівники органів внутрішніх справ 

України як учасники службово-трудових відносин: терміноло-

гічний аспект та шляхи вдосконалення спеціального законо-

давства про службу [Текст] / О.В. Лавріненко // Форум права. 

- 2008. - № 3. - С. 286-304.  

С. 297 - "Справедливо зауважують В.С. Венедіктов та 

М.І. Іншин, коли пишуть : "...поняття "працівник ОВС" 

 є значно ширшим ніж поняття "особовий склад ОВС. "" 

 

556. Лавріненко О.В. Природа актів судової влади та їхня 

роль і значення в регулюванні службово-трудових відносин 

працівників органів внутрішніх справ [Текст] / О.В. Лаврінен-

ко // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Сер. В, Економіка і право. - 2009. 

- Вип. 2. - С. 286-291.  

С. 288 - "В.С. Венедіктов вважає, що "хоча Конститу-

ційний Суд України не можна назвати правотворчим органом 

у чистому виді, оскільки він не створює нових правових норм, 

а перевіряє наявні на предмет їхньої конституційності, або 

дає їм офіційне тлумачення, однак рішення Конституційного 

Суду є остаточними, не підлягають оскарженню й обов'язко-

ві для виконання на території України, що свідчить про нор-

мативність і юридичну чинність його приписів." 

 

557. Лавріненко О.В. Сучасна система правового та  

соціального захисту працівників органів внутрішніх справ 

України: напрями вдосконалення наукової термінології та пи-
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тання нормативно-правової структуризації [Текст]  

/ О.В. Лавріненко // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Сер. В, Економіка 

і право. - 2008. - Вип. 2. - С. 450-459.   

С. 454 - посилання на "розширений" діапазон тлума-

чення змісту поняття "соціальний захист кадрового персона-

лу органів внутрішніх справ" В.С. Венедіктовим. 

 

558. Лавріненко О.В. Сучасний механізм реалізації консти-

туційних гарантій у сфері трудових відносин працівників  

органів внутрішніх справ України: теоретико-прикладний 

аналіз проблемних питань [Текст] / О.В. Лавріненко // Форум 

права. - 2008. - № 2. - С. 280-314. 

С. 280 - "На роль та значення конституційних гаран-

тій обґрунтовано звертає увагу у своєму монографічному  

дослідженні "Юридична відповідальність працівників ОВС 

України" професор В.С. Венедіктов." 

 

559. Лавріненко О.В. Сучасні проблеми застосування прин-

ципу соціального партнерства й договірного встановлення 

умов праці під час регулювання службово-трудових відносин 

працівників ОВС та шляхи їх розв'язання [Електронний ре-

сурс] / О.В. Лавріненко // Вісн. Харк. нац. ун-ту внутр. справ. - 

2010. - Вип. 49. - http://www.nbuv.gov.ua/portal /Soc_Gum 

/VKhnuvs/2010_49/49/36.pdf. (15.07.2011). 

Посилання на думку В.С. Венедіктова щодо правової 

та суспільно-моральної сторони трудового договору. 

 

560. Лавріненко О.В. Теоретико-правовий аналіз практики 

застосування спеціального трудового законодавства України 

про порядок та умови грошового забезпечення працівників 

органів внутрішніх справ [Текст] / О.В. Лавріненко // Форум 

права. - 2007. - № 2. - С. 90-112.  

С. 93 - "Цілком справедливо наголошує В.С. Венедік-

тов: «На сучасному етапі реформування органів, служб та 

підрозділів внутрішніх справ, аналіз практики використання 
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доплат і надбавок до посадових окладів працівників дозволяє 

визнати, що означені складові міри оплати службово-

трудової діяльності, через тривалу незмінність посадових 

окладів, беруть на себе функції останніх"". 

 

561. Ладика Ю.В. Порівняльний аналіз забезпечення та  

реалізації соціальних гарантій працівників органів внутрішніх 

справ: зарубіжний та національний досвід [Текст] / Ю.В. Ла-

дика // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. - 2011. -  

№ 1. - С. 25-34.   

С. 25 - посилання на дослідження В.С. Венедиктовим 

соціального захисту працівників. 

 

562. Лазор І.В. Заохочення як засіб забезпечення дисциплі-

ни праці в умовах ринкових відносин [Текст] / І.В. Лазор // 

Актуальні пробл. права: теорія і практика. - 2010. - № 18. -  

С. 376-384.  

С. 376-377 - "В.С. Венедиктов наголошує, що сутність 

заохочення полягає у стимулюванні сумлінного виконання 

працівниками своїх трудових обов'язків, підвищення продук-

тивності праці, поліпшення якості продукції; сприяння вико-

нанню працівниками корисних творчих дій, які перевищують 

звичні вимоги, шляхом встановлення більш високої заробітної 

плати, надання пільг та переваг, а також публічного визнан-

ня, схвалення, позитивної оцінки досягнень працівника." 

 

563. Лазор Л.І. Державні органи як суб'єкти трудового права 

у сучасних умовах: правовий аналіз [Текст] / Л.І. Лазор //  

Актуальні пробл. права: теорія і практика. - 2010. - № 18. -  

С. 8-15.   

С. 8 - посилання на дослідження В.С. Венедіктовим  

суб'єктів трудового права. 
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564. Лазор Л.І. Правове регулювання правосуб'єктності у 

сфері трудового права [Текст] / Л.І. Лазор // Актуальні пробл. 

права: теорія і практика. - 2010. - № 17. - С. 8-22.   

С. 9 - посилання на дослідження В.С. Венедіктовим  

окремих аспектів правосуб'єктності у сфері трудового права. 

 

565. Лазор Л.І. Проблеми класифікації суб'єктів трудового 

права [Текст] / Л.І. Лазор // Актуальні пробл. права: теорія і 

практика. - 2010. - № 18. - С. 102-111.   

С. 102 - посилання на дослідження В.С. Венедіктовим 

окремих юридичних властивостей суб'єктів трудового права. 

 

566. Лежнєва Т.М. Класифікація санкцій трудового права 

[Текст] / Т.М. Лежнєва // Право і суспільство. - 2010. - № 1. - 

С. 32-40.   

С. 33 - "Дослідженню питання класифікації санкцій 

трудового права присвячені наукові праці В.С. Венедіктова." 

 

567. Лежнєва Т.М. Санкції трудового права як різновид 

правового примусу [Текст] / Т.М. Лежнєва // Трудове право 

України: сучасний стан та перспективи : матеріали наук.-

практ. конф. (Сімферополь, 22-24 трав. 2008 р.) / за ред.  

В.С. Венедіктова ; Укр. асоц. фахівців труд. права, Крим. 

юрид. ін-т. - Сімф., 2008. - С. 161-166.   

С. 161 - згадується В.С. Венедіктов як дослідник санк-

цій трудового права. 

 

568. Лукаш С.С. Централізоване та локальне регулювання 

відносин в сфері оплати праці [Текст] / С.С. Лукаш // Форум 

права. - 2008. - № 2. - С. 333-338.  

С. 333-334 - "… погодимося із В.С. Венедіктовим, що 

соціальна спрямованість трудового права залишається  

сьогодні і в майбутньому теоретичним фундаментом під час 

розробки і застосування трудового законодавства, це повин-

но виражатися в законодавчому забезпеченні пріоритету ін-
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тересів практично завжди порівняно економічно слабкого 

працівника перед інтересами практично завжди економічно 

сильного роботодавця." 

 

569. Лукаш С.С. Диференціація регулювання праці у трудо-

вому праві [Текст] / С.С. Лукаш // Актуальні пробл. права:  

теорія і практика. - 2010. - № 18. - С. 111-119.   

С. 111 - посилання на дослідження В.С.Венедіктовим 

питань єдності та диференціації правового регулювання пра-

ці. 

 

570. Люблін В.Д. Правові проблеми та новації у вирішенні 

індивідуальних трудових спорів при звільненні найманих 

працівників [Текст] / В.Д. Люблін, І.Б. Тацишин // Митна 

справа. - 2011. - № 3, ч. 2. - С. 314-317.   

С. 317 - посилання на праці В.С. Венедіктова присвя-

чені питанням захисту порушених трудових прав при  

звільненні працівників. 

 

571. Мамедова Р. Зміст захисної функції профспілок в умо-

вах ринкової економіки [Текст] / Р. Мамедова // Актуальні 

пробл. права: теорія і практика. - 2010. - № 18. - С. 404-410.   

С. 404 - посилання на дослідження В.С. Венедіктовим 

правозахисної діяльністі профспілок. 

 

572. Марков В.В. Правові основи забезпечення дисципліни 

та законності в ОВС [Текст] / В.В. Марков // Форум права. - 

2007. - № 2. - С. 139-145.  

С. 139 - "Загальні питання забезпечення дисципліни та 

законності в ОВС розглянуто в працях В.С. Венедіктова." 

 

573. Мельник К.Ю. До питання визначення кола відносин, 

які поряд з трудовими входять в предмет трудового права 

[Електронний ресурс] / К.Ю. Мельник // Вісн. Харк. нац. ун-ту 
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внутр. справ. - 2011. - Вип. 52. - http://www.nbuv.gov.ua/portal 

/Soc_Gum/VKhnuvs/2011_52/52/44.pdf (12.05.2011). 

"В.С. Венедіктов вважає відносинами, що передують 

трудовим, відносини з працевлаштування; відносинами, що 

супроводжують трудові, - відносини з навчання, підвищення 

кваліфікації, перепідготовки безпосередньо в роботодавці, 

відносини соціального партнерства …; відносинами, що ви-

пливають з трудових, - відносини з пенсійного забезпечення." 

 

574. Мельник К.Ю. Загальнотеоретичні підходи до розумін-

ня сфери дії трудового права [Електронний ресурс] /  

К.Ю. Мельник // Вісн. Харк. нац. ун-ту внутр. справ. - 2010. - 

Вип. 50. - http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnuvs 

/2010_50 /index.htm (22.07.2011).  

"Питання фундаменту розуміння сфери дії трудового 

права знайшли свій розвиток у працях В.С. Венедіктова." 

 

575. Мірошниченко О.А. Деякі проблеми правового регу-

лювання трудових відносин працівників державного сектору 

економіки [Текст] / О.А. Мірошниченко // Форум права. - 

2010. - № 4. - С. 637-640.   

С. 637 - "Проблемами регулювання трудових відносин 

та кодифікації трудового законодавства на сучасному етапі 

займається  В. Венедіктов." 

 

576. Мірошниченко О.А. Проблеми правового регулювання 

охорони праці на сучасному етапі [Текст] / О. Мірошниченко 

// Юрид. Україна. - 2009. - № 1. - С.78-81.   

С. 78 - посилання на праці В.С. Венедіктова присвячені 

проблемам правового регулювання охорони праці. 

 

577. Могілевський Л.В. Щодо ролі спеціальних норм у пра-

вовому регулюванні службово-трудових відносин працівників 

органів внутрішніх справ України [Текст] / Л.В. Могілевський 

// Митна справа. - 2011. - № 2, ч. 2. - С. 482-486.   
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С. 483 - "Питання стосовно особливостей правового 

регулювання службово-трудових відносин працівників ОВС 

України були предметом досліджень В.С. Венедіктова." 

 

578. Мухіна Г. Методологічні і гносеологічні засади дослі-

дження феномену особистісно-орієнтованого навчання [Текст] 

// Гуманізація навчально-виховного процесу. - 2009. - Вип. 44 : 

Процес творчості у науково-педагогічному просторі : присвяч. 

80-ти річчю з дня народження … Б.І. Коротяєва. - С. 142-150.   

С. 143 - "Проблеми реалізації особистісно-

орієнтованого підходу в навчанні й вихованні за умов системи 

професійної підготовки у вищих навчальних закладах системи 

МВС висвітлено в наукових працях О.М. Бандурки, В.С. Вене-

діктова, П.І. Орлова." 

 

579. Нагаєць О.О. Правовий статус санаторно-курортних 

закладів МВС України [Текст] / О.О. Нагаєць // Крим. юрид. 

вісн. - 2009. - Вип. 3. - С. 369-378.   

С. 370 - посилання на праці В.С. Венедіктова, в яких ви-

світлені окремі аспекти санаторно-курортного забезпечення 

працівників ОВС. 

 

580. Нікульшин Д.О. Соціальна роль трудового колективу в 

умовах ринкової економіки [Текст] / Д.О. Нікульшин //  

Актуальні пробл. права: теорія і практика. - 2011. - № 19. -  

С. 395-400.  

С. 400 - "В.С. Венедиктов вказує "трудовому колекти-

ву притаманні наступні чотири ознаки: по-перше, це об'єд-

нання вільних людей, які здійснюють трудову діяльність; по-

друге, це об'єднання людей, яке володіє організаційною єдніс-

тю, органами управління та цілісною системою відносин; по-

третє, це об'єднання людей, які мають спільну мету - досяг-

нення певних трудових результатів; по-четверте, це об'єд-

нання трудящих на підставі укладених ними трудових дого-

ворів (контрактів, інших угод про працю)."" 
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581. Островерх А.М. До питання щодо гарантійних виплат 

[Текст] / А.М. Островерх // Форум права. - 2008. - № 2. -  

С. 381-386.  

С. 381 - "Проблема гарантійних виплат досліджувала-

ся в працях В. Венедіктова, присвячених аналізу трудового 

законодавства." 

 

582. Петришина-Дюг Г.Г. Дисциплінарна відповідальність у 

трудовому праві : поняття та принципи [Текст] / Г.Г. Петри-

шина-Дюг // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Сер.: Правознавство. - 

2008. - Вип. 461. - С. 39-42. 

С. 39 - "Правове регулювання дисциплінарної відпові-

дальності в сфері трудового права досліджувалось у працях 

В.С. Венедіктова." 

 

583. Пєтков С.В. Менеджмент і науковий підхід до прий-

няття управлінських рішень [Електронний ресурс] / С.В. Пєт-

ков // Юрид. журн. - 2005. - № 4. - http://justinian.com.ua/ 

article.php?id=1668 (12.05.2011).  

Посилання на дослідження В.С. Венедиктовим органі-

заційно-правових засад професійної підготовки персоналу 

ОВС. 

 

584. Пилипенко Ю.П. Дисциплінарний проступок як підста-

ва юридичної відповідальності у сфері трудових правовідно-

син [Текст] / Ю.П. Пилипенко // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту 

внутр. справ. - 2010. - № 3. - С. 182-189.   

С. 183 - посилання на публікації В.С. Венедіктова прис-

вячені питанням дисциплінарної відповідальності. 

 

585. Подгорна Г.В. Роль професійних спілок у здійсненні 

нагляду та контролю за дотриманням законодавства про пра-

цю [Електронний ресурс] / Г.В. Подгорна // Актуальні пробл. 

права : теорія і практика. - 2007. - № 10. - http://www.nbuv.gov. 

ua/portal/Soc_Gum/Apptip/2007_10/podgorna.pdf (10.04.2011). 
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"Тема контролю за дотриманням законодавства про 

працю професійними спілками досліджувалась В.С. Венедік-

товим." 

 

586. Полулях П.В. Праця жінок: пільги та гарантії [Текст] / 

П.В. Полулях // Актуальні пробл. політики. - 2009. - Вип. 38. - 

С. 660-665.   

С. 660 - посилання на праці В.С. Венедіктова присвяче-

ні питанням пільгового забезпечення жінок. 

 

587. Попов С.В. Трудові ресурси України: стан та перспек-

тиви розвитку [Текст] / С.В. Попов // Форум права. - 2008. -  

№ 3. - С. 419-426.  

С. 419 - посилання на дослідження В.С. Венедіктовим 

проблем трудових ресурсів. 

 

588. Попов С.В. Юридична відповідальність працівників 

органів внутрішніх справ України [Текст] / С.В. Попов //   

Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер.: 

Юрид. науки - 2010. - Т. 23, № 1. - С. 163-170.   

С. 164 - "В.С. Венедіктов вказує: "Юридична відповіда-

льність реалізує своє призначення в тому, що вона забезпечи-

ла виконання зобов'язань та обов'язків: чи то шляхом позити-

вного аспекту, чи то шляхом негативного аспекту."" 

 

589. Посметний В.В. Поняття професіоналізму працівників 

ОВС як визначальної категорії їх професійної підготовки 

[Текст] / В.В. Посметний // Форум права. - 2007. - № 2. -  

С. 179-184  

С. 179 - "З'ясування сутності та змісту професіона-

лізму працівників органів внутрішніх справ було предметом 

досліджень В.С. Венедіктова." 

 

590. Реус О.С. Актуальні питання визначення трудового 

статусу і трудової правосуб'єктності неповнолітніх громадян 
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[Текст] / О.С. Реус // Соціально-захисна діяльність держави в 

умовах ринкових відносин : матеріали наук.-практ. конф.  

(Чернігів, 31 трав.-2 черв. 2007 р.) / за ред. В.С. Венедіктова ; 

Укр. асоц. фахівців труд. права ; Черніг. держ. ін-т права,  

соціальних технологій та праці. - Чернігів, 2007. - С. 154-159.   

С. 156, 157 - посиланння на позицію В.С. Венедіктова 

щодо визначення суб'єкта трудового права. 

 

591. Реус О.С. Особливості охорони праці у сучасному  

суспільстві [Текст] / О.С. Реус // Наук. зап. Харк. екон.-прав.  

ун-ту. - 2010. - № 2. - С. 50-56.  

C. 51 - посилання на наукові праці В.С. Венедіктова 

присвячені питанням охорони праці. 

 

592. Реус О.С. Охорона праці працівників, що працюють на 

роботах зі шкідливими та важкими умовами праці [Електрон- 

ний ресурс] / О.С. Реус // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. 

справ. - 2009. - № 1. - http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum 

/Vlduvs/2009_1/09_1_4_3.pdf  (20.07.2011).  

Посилання на праці В.С. Венедіктова присвячені пи-

танням правового регулювання праці працівників, які працю-

ють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці. 

 

593. Реус О.С. Проблеми і перспективи правового регулю-

вання зайнятості і праці молоді в Україні [Текст] / О.С. Реус // 

Трудове право України в контексті європейської інтеграції: 

матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 25-27 трав. 2006 р.) /  

за ред. В.С. Венедіктова ; Укр. асоц. фахівців труд. права, 

Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2006. - С. 149-153.   

С. 149 - згадується внесок В.С. Венедіктова у розробку 

методологічних і теоретичних проблем безробіття і зайня-

тості у трудовому праві України . 

 

594. Рудкевич І.В. Захист соціально-економічних прав лю-

дини як основна функція соціально-правової держави [Елект-
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ронний ресурс] / І.В. Рудкевич // Державне управління: удо-

сконалення та розвиток. - 2009. - № 3. - http://www.dy.nayka. 

com.ua/index.php?operation=1&iid=44 (22.05.2011). 

Посилання на праці В.С. Венедіктова, які становлять 

науково-теоретичну базу дослідження. 

 

595. Савєльєв О.С. Професіоналізм як основна оціночна  

категорія діяльності працівників органів внутрішніх справ при 

проведенні їх атестації [Текст] / О.С. Савєльєв // Наук. вісн. 

Нац. акад. держ. податк. служби України. - 2005. - № 4. -  

С. 253-261.   

С. 254 - "В.С. Венедиктов та М.І. Іншин під професією 

працівника органів внутрішніх справ розуміють сукупність 

знань, умінь і навичок, а також його ділових, особистісно-

психологічних і моральних якостей, які дозволяють остан-

ньому вміло виконувати службові функції на певних посадах в 

органах та підрозділах системи МВС України." 

 

596. Салівон Г.І. До визначення правосуб'єктності фізичної 

особи - роботодавця в трудових правовідносинах [Текст] /  

Г.І. Салівон // Трудове право України: сучасний стан та перс-

пективи : матеріали наук.-практ. конф. (Сімферополь, 22-24 

трав. 2008 р.) / за ред. В.С. Венедіктова ; Укр. асоц. фахівців 

труд. права, Крим. юрид. ін-т. - Сімф., 2008. - С. 202-205.   

С. 205 - посилання на праці В.С. Венедіктова, в яких 

приділяється увага проблемам трудових відносин. 

 

597. Саранкіна Ю.О. Сучасний стан охорони праці на підп-

риємствах України [Текст] / Ю.О. Саранкіна // Проблеми вдо-

сконалення правового регулювання соціально-трудових від-

носин в Україні : матеріали наук. - практ. конф. (Харків,  

5-6 черв. 2009 р.) / за ред. В.С. Венедіктова ; Укр. асоц. фахів-

ців труд. права ; Харк. екон.-прав. ун-т. - Х., 2009. - С. 60-63. 
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С. 61 - посилання на В.С. Венедіктова як провідного 

вченого, що займається дослідженнями аспектів охорони 

праці. 

 

598. Светлічний Ю.В. Правова характеристика юридичної 

відповідальності працівників в трудовому правовідношенні 

[Текст] // Актуальні пробл. права: теорія і практика. - 2011. - 

№ 19. - С. 464-470.   

С. 468 - "На думку В.С. Венедіктова, матеріальна  

відповідальність працівників за шкоду, спричинену власнику, 

настає при наявності наступних умов : 1) прямої дійсної 

шкоди майну власника ; 2) протиправності поведінки праців-

ника, тобто шкода спричинена внаслідок порушення або 

 невиконання трудових обов'язків ; 3) причинного зв'язку, між 

протиправною дією (бездіяльністю) працівника та шкодою, 

що виникла ; 4) вини працівника, що спричинив шкоду, в формі 

умислу або необережності." 

 

599. Селезень С.В. Категорія довіри в трудовому праві 

[Текст] / С.В. Селезень // Актуальні пробл. права: теорія і 

практика. - 2010. - № 18. - С. 484-490.   

С. 484 - "Проблеми правового регулювання порядку  

укладення, зміни та припинення трудового договору висвіт-

лювалися у працях В.С. Венедиктова." 

 

600. Селезень С.В. Особливості трудової функції працівни-

ків, які обслуговують грошові, товарні або культурні цінності 

[Електронний ресурс] / С.В. Селезень // Вісн. Харк. нац. ун-ту 

внутр. справ. - 2009. - Вип. 3(46). - http://www.nbuv.gov.ua 

/portal/Soc_Gum/VKhnuvs/2009_46/46/30.pdf (22.08.2011).   

"Проблеми правового регулювання порядку укладення, 

зміни та розірвання трудового договору висвітлювались у 

працях В.С. Венедіктова." 
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601. Селезень С.В. Трудовий договір як правова форма  

закріплення волі сторін трудових правовідносин [Електрон-

ний ресурс] / С.В. Селезень // Право і безпека. - 2010. - № 2. - 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2010_2/PB-2/PB-

2_32.pdf (16.08.2011).  

Посилання на праці В.С. Венедіктова, у яких висвітлю-

вались проблеми правового регулювання укладання, зміни та 

розірвання трудового договору. 

 

602. Середа О.Г. Окремі проблеми законодавчого регулю-

вання матеріальної відповідальності роботодавця [Текст] / 

О.Г. Середа // Трудове право України: сучасний стан та перс-

пективи : матеріали наук.-практ. конф. (Сімферополь, 22-24 

трав. 2008 р.) / за ред. В.С. Венедіктова ; Укр. асоц. фахівців 

труд. права, Крим. юрид. ін-т. - Сімф., 2008. - С. 76-80.   

С. 77 - згадується В.С Венедіктов як дослідник норм 

трудової юридичної відповідальності. 

 

603. Терещенко В.О. Генезис правового регулювання судо-

вого захисту соціально-економічних прав людини у сфері 

праці [Текст] / В.О. Терещенко // Актуальні пробл. права:  

теорія і практика. - 2010. - № 17. - С. 436-449.   

С. 436 - "Питання стосовно захисту соціально-

економічних прав людини та його форм були предметом  

досліджень В.С.Венедіктова." 

 

604. Ткалич Ю.В. Теоретичні аспекти поняття матеріальної 

відповідальності в трудовому праві України [Електронний ре-

сурс] / Ю.В. Ткалич // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ. - 

2010. - № 2. - http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum /Vlduvs 

/2010_2/v2_10_4_7.pdf (22.06.2011).  

"В.С. Венедіктов під трудовою юридичною відповіда-

льністю розуміє особливий правовий стан суб'єктів трудово-

го права, направлений на забезпечення реалізації суб'єктивних 
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прав і обов'язків в трудових і, тісно з ними пов'язаних, право-

відносинах." 

 

605. Трунова Г.А. Поняття соціального партнерства на  

сучасному етапі [Текст] / Г.А. Трунова // Наук. вісн. Чернів. 

ун-ту. Сер.: Правознавство. - 2005. - Вип. 282. - С. 59-63. 

С. 59 - посилання на дослідження В.С. Венедіктова, що 

стосуються сфери колективно-трудових відносин. 

 

606. Урганова Н.В. Охоронна функція трудового права 

[Текст] / Н.В. Урганова // Зб. наук. праць Харк. нац. пед. ун-ту 

ім. Г.С. Сковороди. Сер.: Право. - 2007. - Вип. 9. - С. 57-59.  

С. 57 - "Дослідженню функцій в трудовому праві  

приділяв значну увагу В.С. Венедіктов. Він вважав, що трудо-

ве право виконує регулятивну (виробничу), охоронну (захисну), 

виховну (ідеологічну) функції." 

 

607. Устинов С.О. Співвідношення термінів «соціальний 

захист» та «соціальне забезпечення» в законодавстві України 

[Текст] // Юрид. наука і практика. - 2011. - № 2. - С. 90-95.   

С. 90 - посилання на наукові дослідження В.С. Венедік-

това присвячені проблемам понятійного апарату у сфері со-

ціального забезпечення. 

 

608. Форманюк В.В. Дисциплінарна відповідальність: тео-

ретичний аналіз [Текст] / В.В. Форманюк // Актуальні пробл. 

політики. - 2010. - Вип. 40. - С. 191-196.   

С. 192 - посилання на праці В.С. Венедіктова, в яких 

розглядались питання дисциплінарної відповідальності як  

однієї з видів юридичної відповідальності у трудовому праві. 

 

609. Харчук Р.С. Генезис правового регулювання форм  

захисту трудових прав працівників [Текст] / Р.С. Харчук //  

Актуальні пробл. права: теорія і практика. - 2010. - № 18. -  

С. 537-544.   
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С. 537 - посилання на дослідження В.С. Венедіктовим 

питань захисту трудових прав працівників та його форм. 

 

610. Христенко В.А. Правові аспекти звільнення за вчинен-

ня корупційних правопорушень [Текст] / В.А. Христенко // 

Актуальні пробл. права: теорія і практика. - 2011. - № 19. -  

С. 589-593.   

С. 590 - "З точки зору В.С. Венедиктова термін "звіль-

нення з роботи" означає порядок, процедуру, пов'язану з  

розірванням або припиненням трудових відносин." 

 

611. Целовальніченко Н.Є. Правові гарантії захисту права 

працівника на заробітну плату в аспекті реалізації захисної 

функції трудового права [Текст] / Н.Є. Целовальніченко //  

Актуальні пробл. права: теорія і практика. - 2010. - № 18. -  

С. 258-265.   

С. 258 - посилання на дослідження В.С. Венедіктовим 

проблем правового регулювання оплати праці та заробітної 

плати. 

 

612. Цесарський Ф.А. До питання про функції профспілок 

[Текст] / Ф.А. Цесарський // Соціально-захисна діяльність 

держави в умовах ринкових відносин : матеріали наук.-практ. 

конф. (Чернігів, 31 трав.-2 черв. 2007 р.) / за ред. В.С. Вене-

діктова ; Укр. асоц. фахівців труд. права ; Черніг. держ. ін-т 

права, соціальних технологій та праці. – Чернігів, 2007. -  

С. 160-162.   

С. 160 - посилання на праці В.С. Венедіктова, в яких 

розглядаються функції профспілок. 

 

613. Чіка Т.М. Кадрова політика державної митної служби 

України: стан теоретико-методологічного забезпечення та пе-

рспективи розвитку [Текст] / Т.М. Чіка // Державне управлін-

ня в Україні: проблеми державотворення, виклики та  

перспективи : матеріали І Міжнар. наук. конф. асп. та докто-
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рантів з держ. упр. (Одеса, 11 черв. 2010 р.) / Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. – 

О., 2010. - С. 31-35.   

С. 32 - посилання на тлумачення В.С. Венедіктовим 

поняття державної кадрової політики. 

 

614. Чорноус О.В. Гарантії та види трудових прав жінок при 

прийнятті на службу в ОВС України [Електронний ресурс] / 

О.В. Чорноус // Вісн. Харк. нац. ун-ту внутр. справ. - 2009. - 

Вип. 45. - http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnuvs 

/2009_45/index.htm (20.04.2011). 

"Значний внесок у розробку теоретико-правових  

питань, які стосуються проблематики порушення трудових 

прав жінок при прийнятті на службу в ОВС, зробив  

В.С. Венедіктов." 

 

615. Чумаченко І.М. Орган управління юридичної особи 

(роботодавця) як суб'єкт колективного договору [Електронний 

ресурс] / І.М. Чумаченко // Право і безпека. - 2009. - № 3. - 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2009_3/PB-3/PB-

3_18.pdf  (05.06.2011). 

Посилання на праці В.С. Венедіктова, в яких досліджу-

вались окремі аспекти укладання колективного договору. 

 

616. Чумаченко І.М. Практичні дії профспілок при укладен-

ні колективних договорів та угод [Електронний ресурс] /  

І.М. Чумаченко // Право і безпека. - 2010. - № 2. - 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2010_2/PB-2/PB-

2_38.pdf  (23.04.2011). 

Посилання на праці В.С. Венедіктова присвячені різним 

аспектам колективно-договірного регулювання трудових від-

носин. 

 

617. Чумаченко І.М. Юридична природа професійних спілок 

як складника процесу колективно-договірного регулювання 
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соціально-трудових відносин [Текст] / І.М. Чумаченко // Вісн. 

Запоріз. юрид. ін-ту Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. - 

2009. - № 4. - С. 53-59.  

С. 57 - автор посилається на думку В.С. Венедіктова, 

що "... найголовнішим завданням, що стоїть перед наукою 

трудового права України, є розробка та створення такого 

механізму правового регулювання трудових відносин, який би 

забезпечував надійну гарантію реалізації громадянами права 

на працю». 

 

618. Шамшина І.І. Динаміка історичного розвитку трудо-

правового статусу в системі суспільних відносин [Текст] /  

І.І. Шамшина // Актуальні пробл. права: теорія і практика. - 

2010. - № 17. - С. 532-547.   

С. 532 - посилання на дослідження В.С. Венедіктовим 

окремих аспектів статусу суб'єктів трудових правовідносин. 

 

619. Шамшина І.І. Поняття охорони праці в сучасних  

умовах: теоретичний аспект [Текст] / І.І. Шамшина // Трудове 

право України: сучасний стан та перспективи : матеріали  

наук.-практ. конф. (Сімферополь, 22-24 трав. 2008 р.) / за ред. 

В.С. Венедіктова ; Укр. асоц. фахівців труд. права, Крим. 

юрид. ін-т. - Сімф., 2008. - С. 84-88.   

С. 84 - згадуються праці В.С. Венедіктова щодо право-

вого регулювання охорони праці. 

 

620. Шамшина І.І. Правосуб'єктність працівника: поняття, 

підстави класифікації, види [Текст] / І.І. Шамшина // Актуаль-

ні пробл. права: теорія і практика. - 2010. - № 18. - С. 21-31.   

С. 22 - посилання на думку В.С. Венедиктова, що 

"статус працівника набуває фізична особа за наявності у неї 

трудової правосуб'єктності й факту укладення з нею трудо-

вого договору". 
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621. Шамшина І.І. Трудовий колектив як суб'єкт соціально-

партнерських відносин у сучасному трудовому праві [Текст] / 

І.І. Шамшина // Держава і право. - 2011. - № 52. - С. 258-263.   

С. 261 - посилання на визначення В.С. Венедіктовим 

трудового колективу як повноправного суб'єкта трудового 

права, а також наведення ним ознак трудового колективу. 

 

622. Швидкий І.І. Принципи правового регулювання служ-

бово-трудової діяльності працівників ОВС [Текст] / І.І. Швид-

кий // Форум права. - 2008. - № 2. - С. 473-475.  

С. 475 - "В.С. Венедіктов та М.І. Іншин виділяють  

такі специфічні для ОВС принципи: застосування примусових 

заходів впливу,...; принцип дій, ...; принцип запобігання з боку 

працівників міліції будь-яких протизаконних дій та проявів 

жорстокості; принцип постійної гуманізації правил, інстру-

кцій, методів і практики проведення оперативних і процесуа-

льних дій." 

 

623. Швидкий І.І. Принципи правового регулювання  

службово-трудової діяльності працівників ОВС [Текст] /  

І.І. Швидкий // Соціально-захисна діяльність держави в умо-

вах ринкових відносин : матеріали наук.-практ. конф. (Черні-

гів, 31 трав.-2 черв. 2007 р.) / за ред. В.С. Венедіктова ; Укр. 

асоц. фахівців труд. права ; Черніг. держ. ін-т права, соціаль-

них технологій та праці. - Чернігів, 2007. - С. 346-348.   

С. 348 - посилання на праці В.С. Венедіктова, в яких 

розглянуто специфічні для ОВС принципи правового регулю-

вання службово-трудової діяльності працівників. 

 

624. Щербина В. Правовий примус - основа норм охоронної 

функції трудового права [Текст] / В. Щербина // Підприєм-

ництво, господарство і право. - 2004. - № 8. - С. 110-115.   

С. 112 - посилання на визначення В.С. Венедіктовим 

юридичної відповідальності як особливого правового стану 

суб'єктів суспільних відносин. 
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625. Щербина В. Проблеми формування поняття функцій 

трудового права в умовах ринкових відносин [Текст] / В. Ще-

рбина // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 2. - 

С. 3-7.   

С. 3 - посилання на В.С. Венедіктова як вченого, який 

займався розробкою функцій трудового права. 

 

626. Яковлєва Г.О. Щодо робочого часу наукових працівни-

ків [Текст] / Г.О. Яковлєва // Соціально-захисна діяльність 

держави в умовах ринкових відносин: матеріали наук.-практ. 

конф. (Чернігів, 31 трав.-2 черв. 2007 р.) / за ред. В.С. Вене-

діктова ; Укр. асоц. фахівців труд. права ; Черніг. держ. ін-т 

права, соціальних технологій та праці. - Чернігів, 2007. -  

С. 170-173.   

С. 172 - згадується думка В.С. Венедіктова щодо  

раціонального використання режиму робочого часу і часу від-

починку. 

 

у монографіях, підручниках та навчальних посібниках 

 

627. Бандурка О.М. Партнерські взаємовідносини між насе-

ленням і міліцією [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. /  

О.М. Бандурка, В.О. Соболєв, В.І. Московець ; МВС України, 

Нац. ун-т внутр. справ. - Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 

2003. - 352 с.  

С. 5 - "Автори висловлюють щиру вдячність проф. 

В.С.Венедиктову за консультаційну допомогу." 

С. 340 - посилання на працю В.С. Венедіктова "Соціо-

логічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в 

органах внутрішніх справ України - Д.: Наука і освіта, 2000". 

 

628. Бойко М.Д. Трудове право [Текст] : навч. посіб. /  

М.Д. Бойко ; М-во освіти і науки України. - Вид. 3-тє,  

перероб. та допов. - К. : Атіка, 2010. - 316 с.  
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С. 307 - посилання на праці В.С. Венедіктова, в яких  

висвітлюються концепція нового Трудового Кодексу України 

та теоретичні проблеми юридичної відповідальності в  

трудовому праві. 

 

629. Болотіна Н.Б. Трудове право України [Текст] : підруч-

ник / Н.Б. Болотіна. - 2-ге вид., стер. - К. : Вікар, 2004. - 725 с. 

- (Вища освіта ХХІ століття). 

С. 125, 348, 448 - посилання на праці В.С.Венедіктова 

присвячені концепції нового Трудового кодексу, регулюванню 

ненормованого робочого часу, проблемам юридичної відпові-

дальності у трудовому праві. 

 

630. Болотіна Н.Б. Трудове право України [Текст] : підруч-

ник / Н.Б. Болотіна. - 3-тє вид., стер. - К. : Вікар, 2005. - 725 с. 

- (Вища освіта ХХІ століття). 

С. 82 - згадуються науковці, які зробили великий внесок 

у становлення та розвиток науки трудового права, зокрема 

В.С. Венедіктов. 

 

631. Болотіна Н.Б. Трудове право України [Текст] : практи-

кум / Н.Б. Болотіна. - К. : Вікар, 2002. - 147 с. - (Вища освіта 

ХХІ століття). 

С. 70, 85 - посилання на праці В.С. Венедіктова присвя-

чені правовому регулюванню робочого часу та теоретичним 

проблемам з питань трудової дисципліни і дисциплінарної ві-

дповідальності працівників. 

 

632. Висновок щодо стану виконання завдань першого ета-

пу адаптації законодавства відповідно до Розділу V Загально-

державної програми адаптації законодавства України до зако-

нодавства Європейського Союзу [Електронний ресурс] : (з по-

силаннями на джерела інформації) : 14 січ. 2008 р. / Укр.-

європ. центр з питань законодавства UEPLAC - Etan V. - К., 
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2008. - http://www.ueplac.kiev.ua/downloads/evaluation_full-

with_annexes.pdf  (22.07.2011). 

С. 6 - посилання на роботу "Охорона праці : європейсь-

кі і міжнародні стандарти та законодавство України (порів-

няльний аналіз) : наук.-практ. посіб. : у 2-х т. / В.С. Венедік-

тов, В.П. Грохольський, М.І. Іншин [та ін.]- Х.;К., 2006." 

 

633. Грица Т.Г. Організація професійної освіти в системі 

МВС України (управлінський та адміністративно-правовий 

аспекти) [Текст] : монографія / Т.Г. Грица ; МВС України, 

Нац. ун-т внутр. справ. - Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 

2004. - 342 с. 

С. 14, 16, 116 - посилання на праці В.С. Венедіктова, в 

яких розглянуті питання методологічного забезпечення та 

удосконалення організації навчально-виховного процесу в вузах 

МВС України, а також розвитку університетської науки. 

 

634. Грузінова Л.П. Трудове право України [Текст] :  

у 2-х ч. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.П. Грузіно-

ва, В.Г. Короткін ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 

2003. - Ч. 2 - 136 с. : іл.   

С. 131-132 - посилання на підручники та навчальні по-

сібники з трудового права,  підготовлені В.С. Венедіктовим. 

 

635. Дмитренко Ю.П. Трудове право України [Текст] :  

підручник / Ю.П. Дмитренко ; М-во освіти і науки України. - 

К. : Юрінком Інтер, 2009. - 622 с.  

С. 11 - посилання на визначення В.С. Венедіктовим, що 

"за понад столітню історію трудового права в охороні праці 

вбачали і вбачають його головну - соціальну функцію".  

 С. 42 - посилання на В.С. Венедіктова як науковця, 

який досліджує проблеми юридичної відповідальності у сфері 

трудових правовідносин.  

С. 53-54 - посилання на визначення В.С. Венедіктовим 

соціальної функції трудового права, яка полягає "у забезпе-
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ченні пріоритету інтересів найманого працівника як економі-

чно слабшої сторони трудових відносин перед інтересами 

 роботодавця". 

 

636. Киян В.Я. Правове регулювання переміщення та про-

сування по службі працівників органів внутрішніх справ 

[Текст] : монографія / В.Я. Киян ; Запоріз. юрид. ін-т Дніпро-

петр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя, 2010. - 188 с.   

С. 163, 169, 174, 180, 185, 186 - посилання на праці  

В.С. Венедіктова присвячені дослідженню проблем правового 

регулювання службово-трудових відносин, реформуванню си-

стеми МВС, соціально-правовому захисту працівників ОВС. 

 

637. Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і 

звільнення [Текст] : навч.-метод. розробка / В.Г. Короткін ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 1999. - 88 с.   

С. 85 - посилання на навчальний посібник В.С. Венедік-

това "Трудовое право Украины. - Х. : Консум, 1998. " 

 

638. Кузніченко С.О. Управління органами внутрішніх 

справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами 

техногенного і природного характеру [Текст] / С.О. Кузнічен-

ко ; за ред. О.М. Бандурки ; М-во внутр. справ України, Нац. 

ун-т внутр. справ. - Х. : Основа, 2001. - 152 с.  

С. 3 - посилання на праці В.С. Венедіктова присвячені 

аспектам державного управління і правоохоронної діяльнос-

ті. 

 

639. Лавриненко О.В. Трудовое право Украины: наука, от-

расль, учебная дисциплина (современное состояние и перспе-

ктивы развития в ХХI веке) [Текст] / О.В. Лавриненко. - Х. : 

АВГ-Пресс, 2000. - 768 с.   

С. 21 - "В науке трудового права проф. 

В.С.Венедиктовым высказана и обоснована концепция трудо-

вой юридической ответственности, которая включала бы все 
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виды юридической ответственности, применяемые в процес-

се регулирования трудовых отношений."   

С. 135 - "Для правового регулирования трудовых  

отношений, по мнению проф. В.С. Венедиктова, термины 

"предприятие", "организация" носят чисто условный харак-

тер и особого юридического значения не имеют."   

С. 196 - "… В.С. Венедиктов полагает, что в трудовом 

отношении сторонами или субъектами выступают работ-

ник, с одной стороны, и собственник или уполномоченный им 

орган действующий от имени предприятия, с другой  

стороны."  

С. 288 - "Развитие и совершенствование коллективных 

договоров в современных условиях, отмечает В.С. Венедик-

тов, предполагает освоение передового опыта колдоговорной 

работы не только отечественных, но и зарубежных предпри-

ятий, особенно развитых стран." 

 

640. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини 

органами внутрішніх справ України [Текст] : монографія / 

О.В. Негодченко ; МВС України, Юрид. акад. МВС України. - 

Д. : Поліграфіст, 2002. - 416 с.   

С. 167 - посилання на праці В.С. Венедіктова присвяче-

ні питанням зміцнення службової дисципліни в органах внут-

рішніх справ України, а також профілактиці правопорушень і 

злочинів. 

 

641. Основи трудового права України [Текст] : навч. посіб. : 

курс лекцій / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак [та ін.] ; 

за ред. П.Д. Пилипенка. - 3-тє вид., випр. і допов. – Л. :  

Магнолія плюс, 2004. - 238 с. - (Вища освіта в Україні). 

С. 234 - посилання на праці В.С. Венедіктова, в яких ви-

світлюються концепція нового Трудового Кодексу України та 

теоретичні проблеми юридичної відповідальності у трудово-

му праві. 
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642. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних 

трудових правовідносин [Текст] / П.Д. Пилипенко. - К. : Знан-

ня, 2003. - 146 с.   

С. 140 - посилання на праці В.С. Венедіктова присвяче-

ні проблемам відповідальності у трудовому праві.  

 

643. Попов С.В. Форми реалізації права на працю: проблеми 

теорії та практики [Текст] : монографія / С.В. Попов. - Х. : 

ФІНН, 2009. - 336 с.   

C. 24 - посилання на праці В.С. Венедіктова щодо  

визначення за законодавством здатності фізичних осіб бути 

суб'єктами трудового права.  

С. 137 - посилання на праці В.С. Венедіктова, в яких 

розглядається диференціація спеціальних норм, що встанов-

люють особливості правового регулювання трудових право-

відносин.  

 

644. Прокопенко В.І. Трудове право України [Текст] :  

підручник / В.І. Прокопенко. - 3-є вид., перероб. і допов. - Х. : 

Консум, 2002. - 528 с.   

С. 455 - посилання на визначення В.С. Венедіктовим 

двох аспектів юридичної відповідальності: негативного и  

позитивного. 

 

645. Сільченко С.О. Строковий трудовий договір за законо-

давством України: поняття, види, умови укладення, зміни та 

припинення [Текст] : монографія / С.О. Сільченко ; рец.  

В.С. Венедиктов ; Нац. юрид. акад. України. - Х. : Золоті  

сторінки, 2005. - 204 с.   

С. 190 - посилання на праці В.С. Венедиктова присвя-

чені видам строкового трудового договору. 

 

646. Трудове право України [Текст] : академ. курс : підруч-

ник / А.Ю. Бабаскін, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана [та ін.] ; за 

заг. ред. Н.М. Хуторян ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корець-
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кого Нац. акад. наук України. - К. : А.С.К., 2004. - 608 с. - 

(Економіка. Фінанси. Право). 

С. 176 - посилання на визначення В.С. Венедіктовим, 

що "безпосередньо до предмету трудового права належать 

лише відносини між роботодавцем та особою, яка шукає ро-

боту, з приводу її працевлаштування … . Що стосується тих 

відносин, що виникають між підприємствами та службою 

зайнятості, то їх вважають адміністративно-правовими за 

природою та не відносять до предмета трудового права." 

 

647. Трудове право України [Текст] : навч. посіб. для студ. 

вузів юрид. спец. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак [та 

ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка. - К. : Ін Юре, 2003. - 534 с.   

С. 387 - посилання на роботу В.С. Венедіктова "Про-

блеми відповідальності у трудовому праві: автореф. дис. ...  

д-ра юрид. наук. - К., 1994. 

 

648. Трудове право України [Текст] : навч. посіб. / П.Д. Пи-

липенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак [та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипен-

ка. - К. : Істина, 2005. - 208 с.   

С. 199 - посилання на працю В.С. Венедіктова "Теоре-

тические проблемы юридической ответственности в трудо-

вом праве. - Х., 1996". 

 

649. Трудове право України [Текст] : практикум / Г.І. Ча-

нишева, Т.М. Додіна, О.С. Щукін [та ін.] ; відп. ред.  

Г.І. Чанишева ; Одес. нац. юрид. акад. - Х. : Одіссей, 2004. - 

304 с.   

С. 140, 178 - посилання на праці В.С. Венедіктова прис-

вячені правовому регулюванню робочого часу та теоретич-

ним проблемам з питань трудової дисципліни і дисциплінарної 

відповідальності працівників. 

 



160 

 

Фото В.С. Венедіктова 

 

650. Валентин Семенович Венедиктов [Текст] : короткі  

нариси про життя і діяльність з нагоди 50-річчя з дня  

народження / упоряд. Ю.Ф. Прадід ; М-во внутр. справ Украї-

ни, Нац. ун-т внутр. справ. - Сімф. : Доля, 2003. - 48 с. 

Фото В.С. Венедіктова - 1 с. палітурки. 

 

651. Валентин Семенович Венедіктов [Текст] : короткі  

нариси про життєвий та творчий шлях : до 55-річчя з дня  

народження / упоряд. Т.В. Салівон ; Укр. асоц. фахівців труд. 

права. - Х. : Харків юрид., 2008. - 82 с.  

Фото В.С. Венедіктова - 1 с. палітурки. 

 

652. Венедиктов В.С. Організація підготовки персоналу з 

протидії торгівлі людьми [Текст] / В.С. Венедиктов // Право і 

безпека. - 2005. - № 4'1. - С. 14-18. 

Фото В.С. Венедіктова - с. 14. 

 

653. Венедиктов В.С. Следуя велениям времени [Текст] : [на 

вопр. ред. отвечает Президент Ассоц. труд. права В.С. Вене-

диктов] / В.С. Венедиктов // Трудове право України. - 2007. - 

№ 1(2). - С. 3-8. 

Фото В.С. Венедіктова - с. 3. 

 

654. Венедіктов Валентин Семенович [Текст] : [корот. біогр. 

нарис] // Міліція України : іст. нарис, портр., події : наук.-

попул. вид. / Ю.О. Смирнов, П.П. Михайленко, О.Д. Святоць-

кий, М.І. Ануфрієв ; за заг. ред. Ю.О. Смирнова. - К., 2002. - 

С. 562. 

Фото В.С. Венедиктова - с. 562. 

 

655. Венедіктов Валентин Семенович [Текст] // Довідник 

фахівців трудового права і соціального забезпечення України : 
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альм. 2003 р. / за заг. ред. В.С. Венедіктова ; М-во внутр. 

справ України, Нац. ун- т внутр. справ. - Х., 2003. - С. 3. 

Фото В.С. Венедіктова - с. 3. 

 

656. Венедіктов Валентин Семенович - перший проректор з 

наукової роботи Харківського Національного університету 

внутрішніх справ, випускник 1978 р. [Електронний ресурс] // 

Літопис випускників Національної юридичної академії Украї-

ни ім. Ярослава Мудрого. - К., 2008. - http://www.logos. 

biz.ua/proj/yar/66.htm (22.06.2011). 

Фото В.С. Венедіктова. 

 

657. Венедіктов Валентин Семенович. Перший проректор з 

наукової роботи Харківського національного університету 

внутрішніх справ. Випускник 1978 р. [Текст] // Літопис  

випускників Національної юридичної академії України імені 

Ярослава Мудрого : довідково-іст. вид. - К., 2008. - С. 66. 

Фото В.С. Венедиктова - с. 66. 

 

658. Венедіктов В.С. Вітальне слово до читачів [Текст] / 

В.С. Венедіктов // Трудове право України. - 2006. - № 1.-  

С. 3-4. 

Фото В.С. Венедіктова - с. 3. 

 

659. Довідник Української асоціації фахівців трудового 

права України [Текст] : альм. 2005 р. / за заг. ред. В.С. Венеді-

ктова ; Укр. асоц. фахівців труд. права. - Х. : Укр. асоц. фахів-

ців труд. права, 2005. - 107 с. 

Фото В.С. Венедіктова - с. 3. 

 

660. Національний університет внутрішніх справ [Текст] // 

Харьков Юридический : информ.-представит. кат. - Х., 2002. - 

С. 29. 

Фото В.С. Венедіктова - с. 29. 
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661. Право і безпека [Текст] : наук. журн. / Харк. нац. ун-т 

внутр. справ. – 2004. - № 3’3.   

Фото В.С. Венедиктова - 3 с. обкл. 

 

662. Право і безпека [Текст] : наук. журн. / Харк. нац. ун-т 

внутр. справ. – 2005. - № 4’1.   

Фото В.С. Венедиктова - 3 с. обкл. 

 

663. Право і безпека [Текст] : наук. журн. / Харк. нац. ун-т 

внутр. справ. – 2006. - № 5’4.  

Фото В.С. Венедиктова - 3 с. обкл. 

 

664. Рядки творчої біографії [Текст] : [творч. шлях В.С. Ве-

недиктова] // Трудове право України. - 2006. - № 1.- С. 12. 

Фото В.С. Венедіктова - с. 12. 

 

665. Салівон Т. Венедиктов Валентин Семенович: віхи жит-

тя та науково-педагогічної діяльності [Текст] / Т. Салівон // 

Валентин Семенович Венедіктов : короткі нариси про життє-

вий та творчий шлях : до 55-річчя з дня народження / упоряд. 

Т.В. Салівон ; Укр. асоц. фахівців труд. права. - Х., 2008. -  

С. 3-6. 

Фото В.С. Венедиктова – с. 3. 

 

666. Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринко-

вих відносин [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 

31 трав.-2 черв. 2007 р.) / за ред. В.С. Венедіктова ; Укр. асоц. 

фахівців труд. права ; Черніг. держ. ін-т права соц. технологій 

та праці. - Чернігів, 2007. - 349 с. 

На фото В.С. Венедіктов з учасниками конференції -  

1 с. палітурки. 

 

667. Трудове право та проблеми соціального захисту насе-

лення в контексті правової держави [Текст] : матеріали наук.-

практ. конф. (Харків, 24-25 верес. 2010 р.) / за ред. В.С. Вене-
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діктова ; Укр. асоц. фахівців труд. права ; Харк. екон.-прав. 

ун-т. - Х., 2010. - 292 с.  

На фото В.С. Венедіктов з учасниками конференції -  

1 с. палітурки. 

 

668. Трудове право України [Текст] : наук.-інформ. журн. / 

Укр. асоц. фахівців труд. права. -  2006. - № 1. 

На фото В.С. Венедіктов з членами Української  

асоціації фахівців трудового права - 2 с. обкл. 

 

669. Українська асоціація фахівців трудового права [Текст] 

// Трудове право України. - 2007. - № 1(2). - С. 9-16. 

На фото В.С. Венедіктов з колегами. - с. 10. 
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БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ В.С. ВЕНЕДІКТОВА 

 

670. Бібліографічний покажчик наукових і навчально-

методичних праць доктора юридичних наук, професора Вене-

диктова В.С. [Текст] // Валентин Семенович Венедиктов :  

короткі нариси про життя і діяльність з нагоди 50-річчя з дня 

народження / упоряд. Ю.Ф. Прадід ; М-во внутр. справ  

України, Нац. ун-т внутр. справ. - Сімф., 2003. - С. 33-41. 

 

671. Праці В.С. Венедіктова [Текст] // Валентин Семенович 

Венедіктов : короткі нариси про життєвий та творчий шлях : 

до 55-річчя з дня народження / упоряд. Т.В. Салівон ; Укр. 

асоц. фахівців труд. права. - Х., 2008. - С. 41-64. 

 

672. Трудовий потенціал України [Текст] : бібліогр. покажч. 

/ уклад. Л.Ф. Бондаренко, Т.В. Гальченко ; наук. консультан-

ти: В.М. Гриньова, В.С. Венедіктов ; М-во культури і туризму 

України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; Харк. 

екон-прав. ун-т. - Х., 2009. - 248 с.  

Праці В.С. Венедіктова див. Іменний покажчик. 
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Бондаренко В.  (542) 

Бондаренко Л.Ф.  314, 

(672) 

Борисов В.В.  (578) 

Боровицький О.В.  320 

Бузунов Р.А.  (424) 

Булах С.М.  (513) 

Бурак В.Я.  (425), (641), 

(647-648) 

Бурбика М.М.  30-32 

Бут Є.І.  298 

Бущенко П.А.  47, 215-216 

 

Вакулович В.І.  320 

Варивода В.І.  32 

Васильченко Н.В.  (514) 

Венедиктова В.М.  222 
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Венедіктов В.С. (Венедик-

тов В.С.)  1-379, (380-672) 

Венедіктова І.В.  204, 206 

Веприцький Р.С.  30 

Веренич Н.В.  347 

Воронов М.М.  204 

Воронов Н.П.  133 

 

Гавриш І.В.  (444) 

Гавриш Н.В.  (578) 

Гавриш С.Б.  133 

Галаван З.С.  30 

Галай А.О.  (426) 

Гальченко Т.В.  314, (672) 

Гаращенко Л.П.  (427), 

(515) 

Гарькавець С.О.  373 

Гетьманцева Н.Д. (Геть-

манцева Н.)  (516-518) 

Глущенко В.В.  126, 128, 

130, 307, 312, 316, 318, 

337-338, 340, (522), (591) 

Гоголь Ю.В.  (519) 

Головань Т.Г.  (428) 

Гончарова Г.С.  211-213, 

215-216, 322, 324, 330 

Гончарук В.В.  (520-521) 

Горбатенко В.П.  (385), 

(390) 

Гордієнко М.І.  357 

Горева Є.Ю.  (522) 

Городиський М.І.  (429) 

Готра В.В.  (523-524) 

Гоц В.Я.  13, 137, 211, 215-

216 

Греков І.П.  348, (430) 

Грекова М.М.  (431) 

Греченко В.А.  235, 237 

Гриненко І.В.  (525) 

Гриньова В.М.  314, (672) 

Грица Т.Г.  (526), (633) 

Грицишина Л.В.  (527) 

Грицкевич С.Г.  (519), 

(548) 

Грищенко М.В.  277 

Грохольський В.П.  26-27, 

30 

Грошевой Ю.М.  132 

Грузінова Л.П.  (634) 

Грюк В.В.  (528) 

Губко М.В.  336 

Гульман Б.Н.  126, 128, 

130, 307, 312, 316, 318, 

337-338, 340, (522), (591) 

Гуменюк В.А.  31, 33 

Гурін В.В.  (529) 

Гусаров С.М.  140, 242 

Гуцу С.Ф.  375, (432) 

 

Давиденко Л.М.  126, 128, 

130, 307, 312, 316, 318, 

337-338, 340, (522), (591) 

Даньшин М.В.  204, 206 

Дараганова Н.В.  (530) 

Дашутін І.В.  367, (433) 

Дейнека О.Г.  126, 128, 

130, 312, 316, 318, 337-338, 

340, (522), (591) 

Дідковська Т.О.  (434) 

Дмитренко Ю.П.  (635) 

Довгань А.К.  (531) 

Додіна Т.М.  (649) 

Дріжчана С.В.  (646) 

Дубко Ю.В.  126, 128, 130, 

146, 245, 307, 312, 316, 318, 

337-338, 340, (522), (591) 
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Дуюнова О.М.  (435) 

 

Євсюкова М.В.  336 

Євтух М.Б.  (578) 

Ємельянов В.П.  15 

Єрофєєнко Л.В.  (532) 

Єрохін С.В.  (436) 

 

Ждан М.Д.  376, (437) 

Жернаков В.В.  20, 209-

211, 215-216, 230, 319, 322, 

324, 330, (407) 

Жигалкин П.И.  211, 215-

216 

Жолнович О.І.  (438) 

 

Завальний М.В.  30, 33 

Задорожний С.  (533) 

Захарченко С.О.  172, 246, 

261, (526) 

Зозуля І.В.  21, 85, 89-90, 

109, 118-119, 121, 123, 294, 

304, (398), (401) 

Зозуля О.І.  82, 154 

Зуб І.В.  (646) 

 

Іванчук Н.В.  (439) 

Ізарова І.О.  339 

Іншин М.І. (Іншин М.)  12, 

14-15, 17, 19, 24-27, 94, 

101, 111, 128, 130, 239, 316, 

318, 337-338, 340-341, 362, 

(408), (416), (440-441), 

(522), (534-535), (591) 

 

Кабанець В.О.  (442), (536) 

Кагановська Т.Є.  204, 206, 

337, (537) 

Калиновский В.Б.  23 

Калюжний Р.А.  31 

Карпенко О.Д.  (646) 

Катунин Ю.А.  256 

Кириченко І.Г.  140, 242 

Киян В.Я.  (443), (636) 

Клемпарський М.М. (Кле-

мпарський М.)  17, 26-27, 

358, (409), (416) 

Клочко А.М.  (444) 

Клюєв О.М.  19, 24-25, 

(538) 

Ключковський Ю.Б.  254 

Коваленко І.М.  (539) 

Ковчина І.М.  (445) 

Кожушко М.В.  (540) 

Козак З.Я.  (641), (647-648) 

Коляда Т.А.  359 

Комзюк А.Т.  16, 19, 29, 31, 

33, (421) 

Конопльов В.В.  196, (541) 

Коптєв П.Б. (Коптєв П.)  

(446), (542) 

Коротка О.М.  349, (447) 

Короткін В.Г.  (634), (637) 

Костюк В.Л.  (543) 

Котова Л.В.  (544-546) 

Коява  І.Н.  (547) 

Кравцов Д.М.  (448) 

Красюк Т.В.  (449) 

Крета І.  (548) 

Кривуля О.М.  126, 128, 

130, 278, 307, 312, 316, 318, 

337-338, 340, (522), (591) 

Кройтор В.А.  244 

Кузніченко О.В. (Кузниче-

нко О.В.)  327, (549-550) 

Кузніченко С.О.  196, (638) 
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Кулачок Л.В.  350, (450) 

Куліш А.М.  24, 351, (451) 

Кушнерук А.М.  278 

 

Лавріненко О.В. (Лаврине-

нко О.В.)  (551-560), (639) 

Лагутіна І.В.  (452) 

Ладика Ю.В.  (561) 

Лазор В.В.  374, (453) 

Лазор І.В.  (562) 

Лазор Л.І.  297, (563-565), 

(585) 

Левицький Є.О.  (454) 

Левченко Е.Б.  335 

Левченко К.Б.  192, 326, 

331, 333, 336, (455) 

Лежнєва Т.М.  (566-567) 

Лень В.В.  315, (511), (539) 

Лещух Д.Р.  (456) 

Лисяк О.І.  (457) 

Лов'як О.О.  (458) 

Лукаш С.С.  (568-569) 

Люблін В.Д.  (570) 

 

Маєвський В.І.  334 

Малиновський О.Є.  320 

Мамалуй О.О.  278 

Мамедова Р.  (571) 

Маркіна Т.Г.  (459) 

Марков В.В.  (572) 

Мартиненко В.М.  126, 

128, 130, 307, 312, 316, 318, 

337-338, 340, (522), (591) 

Мельник К.Ю. (Мельник 

К.)  26-27, 228, 345, 371, 

(410), (416), (573-574) 

Мельничук Н.О.  (460) 

Мироненко В.П.  (461) 

Михайленко П.П.  (386) 

Михайличенко Г.Б.  146, 

245 

Михайлов М.А.  146, 245 

Мірошниченко О.А.  (462), 

(575-576) 

Могілевський Л.В.  (577) 

Московець В.І.  (627) 

Музичук О.М.  24-27 

Мухіна Г.  (578) 

 

Набойченко Р.  (533) 

Нагаєць О.О.  (579) 

Назаренко Д.О.  204 

Назаркін О.А.  (463) 

Негодченко В.О.  (464) 

Негодченко О.В.  140, 223, 

242, (465), (640) 

Неумивайченко Н.М.  

(466) 

Нікіфоров В.Ю.  363, (467) 

Ніколайченко Г.М.  (649) 

Нікульшин Д.О.  (580) 

 

Обушенко О.М.  346 

Огієнко І.В.  369 

Омельяненко Г.М.  (392) 

Опришко В.Ф.  297, (392), 

(585) 

Орлов П.І.  126, 128, 130, 

142, 247, 254, 271, 307, 312, 

316, 318, 329, 337-338, 340, 

(522), (591) 

Орловський О.Я.  (468) 

Осика І.М.  338 

Оспіщев Є.Я.  360, (469) 

Островерх  А.М.  (581) 

Осятинський С.О.  246 
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Охотнікова О.М.  (470) 

 

Панов М.І. (Панов Н.И.)  

132-133, (393) 

Паньков Д.А.  (471), (649) 

Парпан Т.В.  (648) 

Пахар І.В.  (472) 

Перцов С.Г.  89 

Петренко В.Л.  106 

Петришина-Дюг Г.Г.  (582) 

Петрова І.А.  197, 290 

Пєтков С.В.  306, 311, 

(583) 

Пєтухов В.А. (Пєтухов В., 

Петухов В.)  352, (411), 

(416), (473) 

Пилипенко А.А.  (474) 

Пилипенко П.Д.  (475), 

(641-642), (647-648) 

Пилипенко Ю.П.  (584) 

Підюков П.П.  334 

Плахотіна Н.А.  (476) 

Поволоцький О.В.  190, 

284 

Погрібний О.О.  29-31, 33 

Подгорна Г.В.  (585) 

Полулях П.В.  (586) 

Попов С.В.  13, 24-25, 344, 

370, (477), (587-588), (643) 

Попович Є.М.  353 

Посметний В.В. (Посмет-

ний В., Посметный В.)  

354, (412), (416), (478), 

(589) 

Прадід Ю.Ф. (Прадід Ю.)  

87, 126, 128, 130, 146, 245, 

307, 312, 316, 318, 337-338, 

340, (380), (405), (413-414), 

(416), (522), (591), (670) 

Прилипко С.М. (Приліпко 

С.М., Прилипко С.Н.)  231, 

322, 324, 330, 377, (479) 

Прокопенко В.І.  (644) 

Проневич О.С.  190 

Протченко С.М.  (480) 

Процевский А.И. (Процев-

ський О.І.)  2, 20, 212-213, 

230 

Процевский В.А.  131 

Прудивус О.В.  (481) 

Пушкин А.А.  220 

 

Реус О.С.  (590-593) 

Рибницький Г.В.  364, 

(482) 

Руденко М.В.  126, 128, 

130, 204, 307, 312, 316, 318, 

337-338, 340, (522), (591) 

Рудик В.А.  378 

Рудкевич І.В.  (594) 

Рябенко М.І.  (483) 

Рябченко О.П.  15-16, 19 

 

Савєльєв О.С.  (484), (595) 

Савченко А.О. (Савченко 

А., Савченко А.А.)  209-210, 

319, 327, 343, (415-416), 

(485) 

Салівон Г.І.  (596) 

Салівон Т.В. (Салівон Т.)  

126, (399, 671) 

Самойлов М.О.  298 

Саранкіна Ю.О.  (597) 

Светлічний Ю.В.  (598) 

Святоцький О.Д.  (386) 
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Селезень С.В.  (599-601) 

Сердюк Ю.О.  365 

Середа О.Г.  (602) 

Синчук С.М.  (641), (647-

648) 

Сипченко В.І.  (578) 

Ситницька О.А.  (486) 

Сичов Д.В.  366 

Сібільов М.М.  126, 128, 

130, 307, 312, 316, 318, 

337-338, 340, (522), (591) 

Сільченко С.О.  332, (645) 

Січкар В.О.  (487) 

Скакун О.Ф.  235 

Смирнов Ю.О.  (386) 

Смолярова М.Л.  379 

Соболєв В.О.  190, 223, 

237, 321, (627) 

Совгір І.М.  355 

Соловій Я.І.  (519), (548) 

Сприндис С.И.  49 

Стадник М.П.  (646) 

Стародубцев А.А.  (488) 

Сташис В.В.  184, (393) 

Сташків Б.І.  372 

Стратонов В.М.  130, 318, 

338, 340 

 

Таран В.О.  306, 311, 315, 

(511), (539) 

Тацишин І.Б.  (570) 

Тацій В.Я.  (393) 

Теличкін О.О.  197, 290, 

325 

Терещенко В.О.  (603) 

Тимченко О.В. (Тимченко 

А.В.)  22-23 

Ткалич Ю.В.  (604) 

Ткач О.І.  140, 242 

Ткачова Н.О.  106 

Трубавіна І.М. (Трубавина 

И.Н.)  331, 333, 335 

Трубников В.М.  204, 206 

Трунова Г.А.  (605) 

Тюріна В.О.  126, 128, 130, 

307, 312, 316, 318, 337-338, 

340, (522), (591) 

Тягло О.В.  229 

Тяпкін А.С.  172, 246, (526) 

 

Удалова Е.А.  335 

Урганова Н.В.  (606) 

Устинов С.О.  (607) 

 

Фастовець С.В.  261 

Феськов М.М.  (489) 

Флурі Ф.  190, 284 

Форманюк В.В.  (608) 

 

Харчук Р.С.  (609) 

Хом'як В.М.  126, 128, 130, 

307, 312, 316, 318, 337-338, 

340, (522), (591) 

Христенко В.А.  (610) 

Христенко В.Є. (Христен-

ко В.Е.)  22-23 

Хуторян Н.М. (Хуторян 

Н.Н.)  226-227, (646) 

 

Целовальніченко Н.Є.  

(611) 

Цесарський Ф.А.  (490), 

(612) 

Цимбал П.В.  190, 229 

 

Чавыкина Т.И.  327 
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Чанишева Г.І.  (649) 

Чапала Ю.І.  118-119, 121, 

123, 294, 304, (398), (401) 

Чередніченко Н.А. (Черед-

ниченко Н.А.)  327, (491) 

Чернадчук В.Д.  (492) 

Чіка Т.М.  (613) 

Чорноус О.В.   (614) 

Чуб В.І.  106 

Чумаченко І.М.  (615-617) 

 

Шабанов Р.І.  (493) 

Шамшина І.І.  (618-621) 

Швайковська В.М.  (494) 

Швидкий  І.І.  (622-623) 

Шевчук Р.М.  (495) 

Шевчук Т.П.  (647) 

Шинкаренко І.Р.  196 

Шишка Р.Б.  244 

Шкарупа В.К.  223 

Шопіна І.М. (Шопіна І.)  

27, 118-119, 121, 123, 294, 

304, 361, (398), (401), (416-

417) 

Штанько О.Ф.  176 

 

Щербина В.І. (Щербина 

В.)  124, 223, 310, 342, 368, 

(416), (418), (624-625) 

Щотова Ю.М.  (496) 

Щукін О.С.  (649) 

 

Юшко А.М.  (497) 

 

Яковлєв С.В.  235, 237 

Яковлєва Г.О.  (626) 

Якушев І.М.  (498), (647) 

Ярмиш О.Н. (Ярмыш А.Н.)  

71, 135, 140, 142, 190, 235, 

237, 242, 244, 247, 261, 271, 

284 

Яровий С.М.  356, (499) 

Ярошенко О.М.  231 
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Предметний покажчик 

 

Адміністративне право  29, 31, 

33, 182 

Академія правових наук 

  - наукові збірники  266, 282, 

    291, 302, 308 

Асоціація вищих навчальних 

закладів МВC держав - учасни-

ків СНГ  242 

 

Болонський процес  100 

Боротьба з корупцією  224, 

(522), (610) 

  - в органах внутрішніх справ   

    277, (501-502)  

Боротьба зі злочинністю  150, 

180, (627) 

 

 

Виборче право  254 

Виборчий процес  254, 334 

Вивільнення (працівників)  239, 

341, (441) 

Виплати 

  - гарантійні  (581) 

  - компенсаційні  (480) 

Випробування при прийнятті 

на роботу  (460) 

Вищі навчальні заклади систе-

ми МВС  188, 242 

  - виховна робота  145, 149,  

    356, (499), (540) 

  - інформатизація  195, 198,   

    (495) 

  - навчальний процес  54,  

    (424), (454), (463), (578),  

    (633) 

  - професорсько-викладацький  

    склад  142, 343, (485) 

Відповідальність 

  - юридична див. Юридична  

    відповідальність 

Відпустки  (427) 

  - без збереження заробітної   

    плати  34 

  - цільового призначення  375,  

    (432) 

Відшкодування шкоди 

  - завданої службовими особа- 

    ми  (458) 

  - при порушенні трудових  

    прав  (492) 

 

Гендерна політика  77, 144, 

326, (455) 

Гімназії  157 

Громадське суспільство  120, 

176, 278 

Громадський порядок 

  - охорона  152, 300, 334, (627) 

  - порушення  137 

Громадські формування  152, 

300 

 

Демократичне суспільство  86, 

158, 254, 278, (439) 

Державна служба  19, (423), 

(563) 

  - кадрова політика  111, (613) 

  - управління  24-25 

Державне управління 
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  - кадрове забезпечення  337,  

    (541) 

Державні службовці  94, 342, 

348, 362, (420), (430), (440), 

(466) 

  - компетенція  101 

  - підготовка, професійна   

    (537) 

Діти 

  - виховання, сімейне  (461) 

  - захист від жорстокого  

    поводження  331, 335 

 

Європейська соціальна хартія  

(489) 

 

Екологічна безпека  147 

Економіка України  161, 197 

Економічна безпека  187, 193 

  - держави  169, 263, 280, 290 

 

Зайнятість 

  - жінок  77, 144, 

  - молоді  (593) 

  - населення  129а, 209-210,    

    314, 319, (459) 

Запорізький юридичний інсти-

тут 

  - наукові збірники  306, 311,  

    315 

Заробітна плата  34, (513), 

(581), (611) 

  - на підприємствах  (425) 

Західно-регіональна асоціація 

клубів ЮНЕСКО  266, 282, 

291, 302, 308 

Заходи заохочення у трудовому 

праві  62 

Звільнення з роботи  43, (570), 

(610), (637) 

  - працівників ОВС  344, (477) 

Злочини 

  - попередження, органами  

    внутрішніх справ  (464) 

  - службові  184 

 

Інтелектуальна власність  148, 

340 

 

Кадри 

  - наукові  28 

  - науково-педагогічні  18, 142,  

    156, 160 

  - органів внутрішніх справ  

    див. Органи внутрішніх  

    справ, кадри 

  - педагогічні  (445), (483) 

  - плинність  131 

Київський міжнародний 

університет 

  - наукові збірники  291, 302, 

    308 

Кодекси 

  - законів про працю  4, 30 

  - митний  32 

  - про адміністративні право- 

    порушення  29, 31, 33 

Конституційне право  155, 238 

Конфлікти 

  - соціальні  374, (442), (535) 

Криміналістика  238, 245 

Криміналістична теорія  338 

Криміналістичні дослідження  

146 

Кримінально-процесуальне 

право  238, 240-241 
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Кримський інститут економіки 

і господарського права 

  - наукові збірники  256 

Кримський юридичний інсти-

тут 

  - наукові дослідження  265,  

    281 

 

Лінгвістика  

  - юридична  87, 177-178, 269 

Ліцеї  157 

  - юридичні  55, (444) 

 

Менеджмент  (583) 

Митна служба 

  - кадрова політика  (474),  

    (613) 

Митне право  32, 238, 240-241 

Міліція  334, (627) 

  - громадської безпеки  191 

  - податкова  351, (451) 

 

Навчання особистісто-

орієнтоване  (578) 

Наука  158, 181 

  - юридична  69, 114, 140, 166,  

    182, 208, 210, 235, 237-238,  

    240-241, 251, 258, 271, 273-  

    274, 288, 298 

 - відомча  18, 75, 93, 97,  

   143, 159, 165, 171,  

   173, 183, 186, 191, 242 

Національний університет вну-

трішніх справ 

  - доктори наук, професори    

    261 

  - історія  71, 75 

  - наукові дослідження  71, 97,  

    114, 166, 175, 183, 186, 200,  

    235, 237- 238, 241, 246, 251- 

    252, 258-259, 265, 271-273-   

    275, 281, 285, 288, 298-299 

  - наукові збірники 115, 233- 

    234, 236, 249, 253, 257, 260,  

    266, 268, 276, 282, 283, 287,  

    289, 292, 296, 301, 305 

  - науково-дослідна робота  18 

 

Оплата праці  (568) 

  - на залізничному транспорті   

    (532) 

Органи внутрішніх справ  107, 

161 

  - кадри  

 - перепідготовка  63 

 - підбір  65, (614) 

 - підготовка  59, 135,  

   160, 164, (633): вузівська 

54, 72, (454), (540); по- 

чаткова  170, 354-355,  

(478), (526); професійна   

17, 78, 153, 167, 248,  

267, (500), (578), (589);  

спеціальна  67, 96, 98,  

110, (463) 

 - управління  247, 321,  

 (583) 

  - кадрове забезпечення  116,  

    323, (538), (541) 

  - особовий склад 

 - інспектування  (488) 

 - підготовка  (509) 

 - управління  320 

  - підрозділи 

 - миротворчі  (509) 

 - по роботі з персона-    
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   лом  (446) 

 - стройові  (454) 

  - проходження служби  14, 61,  

    172, 223, 352, 360, (443),  

    (469), (473), (510), (519),  

    (529), (534), (555), (572),  

    (627), (636) 

 - гарантії юридичні  92,    

 (480), (560) 

  - реформування  21, 85, 90,  

   103, 109, 165, 173 

  - управління, в особливих  

    умовах  (638) 

Освіта  86, 158 

  - безперервна  78 

  - відомча  360, (469) 

  - гендерна  188 

  - професійна  106, (444) 

  - шкільна  157 

  - юридична  100, 162, 190 

- відомча  140, 242, (424), 

  (633) 

Охорона праці  27, (419), (448), 

(576), (591-592), (597), (619), 

(635) 

  - кримінально-правова  340 

  - міжнародні стандарти  26,    

    (632) 

  - працівників органів внутрі- 

    шніх справ  80 

 

Пенсійне забезпечення праців-

ників  317 

  - зі шкідливими умовами 

    праці  (434) 

  - науково-педагогічних  376,  

    (437) 

 

  - органів внутрішніх справ   

    358 

Переведення на іншу роботу  

(497), (513) 

Пільги жінкам  (586) 

Податкова служба  (421) 

Поліція 

  - зарубіжних країн  (487) 

  - Центральна, Східна Європа,  

    реформування  284 

Права людини 129, 190, (525) 

  - гарантії, юридичні  378,  

    (486), (506), (527), (544) 

  - дотримання  262 

  - забезпечення  369-370, (523),  

    (643) 

 - правоохоронними орга 

   нами  229, (465), (487),  

   (627), (640) 

  - захист  95, 104, 108, 127-128,  

    189, 204, 206-207, 286, 303,  

    317, (527), (452), (511), (546),  

    (594), (609), (611) 

 - судовий  125, 125а, 367,  

   (433), (511), (603)  

  - порушення  (492) 

Право соціального забезпечен-

ня  70, 185, 250, 264, 286, 293, 

319, 329, 372, 377, (479), (507), 

(607) 

  - фахівці  255 

Правова держава  95, 105, 208, 

317, (594) 

Правова інформація 

  - електронні системи  117 

Правовий порядок  243 

Правоохоронна діяльність  160, 

200, 246, 252, 259, 275, 299 
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  - громадськості  152 

  - миротворча  325 

Правоохоронна система Украї-

ни  127 

Правоохоронні органи  164, 

229, 371 

  - імідж  190 

  - кадрова політика  (542) 

  - управління  180 

Правопорушення   

  - корупційні  (610) 

  - службові  (502), (534) 

Працевлаштування  169, 209-

210, 314, 319, (493), (643) 

  - жінок  (614) 

  - молоді  (496) 

Працівники 

  - державних підприємств  9,  

    (575) 

  - міліції  192 

  - наймані  (545) 

  - наукові  (626) 

  - науково-педагогічні  379,  

    (449), (522) 

  - органів внутрішніх справ   

    15, 81, 162, 239, 341, 345,  

    357, (441), (521) 

 - гарантії, соціальні  12,  

   60, 68, 76, 88, 105, 121,  

   (512), (561), (614) 

 - див. також Органи  

   внутрішніх справ, кадри 

 - матеріальне забезпечен- 

   ня  76, 79, (422), (560) 

 - професіоналізм  58-59,  

   63, 78, 90, 102, (484),  

   (520), (589), (595), (627) 

  - пенсійне забезпечення див.  

    Пенсійне забезпечення 

  - податкової міліції  351, (451) 

  - публічної служби  (511) 

Праця 

  - бригадна форма  40 

  - жінок  (586) 

  - за сумісництвом  9, 347,  

    (428), (521) 

  - неповнолітніх  82, 154 

  - нормування  46, (531) 

  - регулювання  343, 348, 359,  

    362, 370, (430), (440), (485),  

    (494), (497), (593) 

  - режими   (522) 

Примус 

  - державний, у трудовому  

    праві  64, 

  - правовий  (567), (624) 

Принципи права  (553-554) 

Професійна орієнтація  157, 

314 

Профспілки  363, (457), (467), 

(490), (536), (571), (585), (612), 

(616-617) 

Психологія 

  - правопорушників  373 

  - юридична  23 

 - екстремальна  22 

 

Реформи 

  - процесуальні  190 

Ринки праці  314 

Ринкова економіка  56, 84, 108, 

163, 201, 204, 210, 250, 303, 

319, 349, 363-364, 374, (447), 

(459), (467), (475), (482), (494), 

(527), (545), (562), (571), (580) 
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Роботодавці  (481), (533), (543), 

(552), (596), (602), (615), (618) 

Робочий день 

  - ненормований  39 

Робочий час  41, 214, 222, (425) 

  - використання  1-2, 40, 45-46,  

    131 

  - ненормований  (626), (629) 

  - неповний  35 

  - регулювання  1-2, 36, 38,  

    357, (449), (631), (649) 

  - режими  42, 44, (539)  

  - склад  37 

Розслідування   

  - нещасних випадків на  

    виробництві  (448) 

  - службові  (529) 

 

Санаторно-курортні заклади 

системи МВС  (579) 

Санкції у трудовому праві  64, 

(566-567) 

Системи контролю якості нав- 

чання  139, (424) 

Сімейне право  (461) 

Сім'ї з дітьми 

  - державна допомога  350,  

    (450) 

Слідство досудове  262 

Слідчі органів внутрішніх 

справ  361 

Службово-трудові відносини  

20, 83, 99, 112, 286, 295, (551) 

  - працівників органів внутрі- 

    шніх справ  13, 79, 88, 121,  

    138, 141, 303, 344, (443),  

    (477), (539), (550), (555-556),   

    (559), (577), (622-623), (636) 

Соціальна політика держави  

201, 303 

Соціальне партнерство  364, 

(482), (507), (517), (559), (605), 

(621), (627) 

Соціальний захист  185, 189, 

208, 250, 264, 303, 328-329, 363, 

378, (445), (467), (607), (635) 

  - жінок  (491) 

  - населення  179, 295, 309,  

    313, 317 

  - працівників 

 - міліції  192 

 - органів внутрішніх  

   справ  12, 60-61, 105,  

   345-346, (472), (557),  

   (561) 

  - сімей працівників органів  

    внутрішніх справ  365 

 - з дітьми  350, (450) 

Статус правовий 

  - державних службовців  94 

  - іноземців  (503-504) 

  - неповнолітніх  (590) 

 - гарантії, юридичні  82 

  - осіб без громадянства  (503- 

    504) 

  - працівників  (544), (545),  

    (598), (618) 

- органів внутрішніх  

  справ  15, (501-502) 

- податкової міліції     

  351, (451) 

Суб'єкти трудового права  

(498), (543), (545), (563-565), 

(590), (596), (598), (618), (620-

621) 

Суди  125а, (556) 
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Судовий захист трудових прав  

див. Права людини, захист 

Судочинство 

  - кримінальне  67 

Суміщення професій  347, (428) 

Східноукраїнський національ-

ний університет ім. В. Даля 

  - наукові збірники  297 

 

Технології 

  - правоохоронні, інновації  89 

Торгівля людьми 

  - запобігання  335 

  - протидія  67, 96, 98, 110, 270,  

    336 

  - профілактика, соціальна  333 

Трудова міграція  169, 314, 336 

Трудове законодавство 

  - Європейського Союзу  (632) 

  - міжнародні стандарти  (431) 

  - радянське  3, 41, 132 

  - України  11, 26-27, 129, 178,  

    222, 313, 332, 359, (460),  

    (581), (645) 

 - дотримання  353, (486),  

   (585) 

 - європейська орієнтація   

   199, (489), (632) 

 - кодифікація  66, 74,  

   129а, 151,  

   174, 179, 264, (515) 

- нормативні акти  4 

- норми  126, 194 

- порушення  48, 53 

- реформування  177,  

(431) 

- спеціальне  (510),  

(555), (560) 

Трудове право  5, 10, 57, 189, 

231-232, 293, (505), (569), (574), 

(639) 

  - методи  (518) 

  - норми  133, (460), (549) 

  - предмет  (573) 

  - принципи  (552) 

  - радянське  41, 211-213, 215- 

    217 

  - Російської Федерації  (547) 

 - структура  (528) 

  - України  56, 84, 120, 163,  

    174, 176, 202-203, 218-219,  

    221, 225-228, 230-232, 294,   

    304, 309-310, 314, 317, 319,  

    322, 324, 327, 330, (628-631),  

    (634-635), (641), (644), (646- 

    649) 

 - громадські організації  

  див. Українська асоціа-    

  ція фахівців трудового  

   права 

 - європейська інтеграція   

   123, 295 

 - наукові дослідження  66,  

   241, 250 

 - норми  62 

 - система  (438) 

 - фахівці  255, 279, (391) 

  - функції  368, (606), (624-625) 

Трудовий кодекс  52, 122, 208, 

(510), (573), (628-629), (635), 

(641) 

  - див. також Кодекси законів  

    про працю 

Трудові відносини  6, 129, 205, 

208, 220, 250, 295, 313, 317, 

(457), (468), (475), (494), (505), 
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(516), (531), (547), (552-553), 

(562), (573), (575), (580), (584), 

(596), (598), (601), (635), (639), 

(643), (646) 

  - державних службовців   

    (420), (466) 

  - індивідуальні  366, (528),  

    (642) 

  - колективні  168, (471), (528),  

    (605), (617) 

  - працівників 

 - органів внутрішніх  

   справ  369, 371, (558) 

 - підприємств  (425) 

 - сільського господарства   

   (462) 

  - процесуальні  (476) 

  - регулювання  (508), (554),  

    (569), (637) 

  - реформування  (571) 

Трудові договори  220, 314, 

317, (419), (435), (453), (456), 

(481), (513-514), (551-552), 

(559), (599), (600), (601-602), 

(610), (637) 

  - з науково-педагогічними  

    працівниками  379 

  - з фізичними особами  (533) 

  - колективні  45, 364, (482),  

    (508), (615-617), (639) 

  - контрактні  11, 83 

  - строкові  332, (645) 

Трудові колективи  (621) 

Трудові права 

  - див. Права людини 

Трудові ресурси України  314, 

(587), (672) 

Трудові спори  125, 314, 339, 

346, 374, (442), (476), (530), 

(535-536) 

  - індивідуальні  (570) 

  - колективні  (436) 

 

Українська асоціація фахівців 

трудового права  26-27, 113, 

118-119, 293, (401-402)  

  - конференції  123, 179, 264,  

    286, 303, 309, 313, 317, 319 

  - наукові збірники  294, 304 

  - фахівці  279, (391) 

Українсько-європейський 

центр з питань законодавства  

(632) 

Умови праці  (513), (559) 

  - на підприємствах  9 

  - шкідливі, важкі  (434), (592) 

Університет внутрішніх справ 

(м. Харків) див. Національний 

університет внутрішніх справ 

Установи виконання покарань 

  - персонал  (426) 

 

Філософія практична  69, 243 

 

Харківський економіко-

правовий університет 

  - бібліографічні видання  314,  

    (672)  

  - наукова діяльність  130 

  - наукові збірники  307, 312,  

    316, 318 

Харківський національний уні-

верситет внутрішніх справ див. 

Національний університет вну-

трішніх справ 
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Цивільне право  244, (461) 

 

Час відпочинку  214, 222, (425), 

(523) 

  - регулювання  20, 357, (449),  

    (524), (548) 

 

Юридична відповідальність  

134, (439), (598), (629) 

  - адміністративна  48, 53, 196 

 - керівників  (470) 

  - дисциплінарна  196, (582),  

    (584), (608), (631), (649) 

 - державних службовців   

   342 

 - працівників органів  

   внутрішніх справ  (519) 

  - матеріальна  349, (447), (602) 

  - працівників органів внутріш- 

    ніх справ  16, 91, (588) 

  - у трудовому праві  5-8, 10,  

    47, 49-51, 73, 133, 136-137,  

    217, (635), (639), (641), (642),  

    (644), (647), (648) 

 - кримінальна  48 

 - матеріальна  (547),  

   (600), (604) 

  - цивільно-правова  (458) 

 - батьків  (461) 
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Список скорочень не передбачених  

ДСТУ 3582-97, ГОСТом 7.12-93  

 

АР Крим Автономна республіка Крим 

ВНЗ Вищий навчальний заклад 

КЗоТ Кодекс законов о труде 

КЗпП Кодекс законів про працю 

МВД Министерство внутренних дел 

МВС Міністерство внутрішніх справ 

НДЛ Науково-дослідна лабораторія 

НТКСС 
Наукове товариство курсантів, студентів та слу-

хачів 

НУВС Національний університет внутрішніх справ 

ОВД Органы внутренних дел 

ОВС Органи внутрішніх справ 

СНГ Содружество независимых государств 

УВБіР Управління внутрішньої безпеки і розслідувань 
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Мати Марія Романівна

З батьком Семеном Івановичем



Служба у лавах Радянської армії

У роки студентської юності



З однокурсниками під час навчання у
Харківському юридичному інституті

ім. Ф.Е. Дзержинського

Колектив кафедри трудового права Харківського 
юридичного інституту, 1986 р.  

(у 2-му ряду 2-й праворуч  - В.С. Венедіктов)



Під час привітання першокурсників Університету 
внутрішніх справ (у центрі - ректор О.М. Бандурка, 

праворуч - проректори П.І. Орлов та В.С. Венедіктов)

На нараді з ректором Національного університету 
внутрішніх справ О.М. Бандуркою



На конференції «Актуальні проблеми управління 
персоналом органів внутрішніх справ України» 

(м. Харків, 2002 р.)

На факультеті Національного університету 
внутрішніх справ у м. Кіровограді (2003 р.)



Під час урочистого вручення дипломів випускникам 
Національного університету внутрішніх справ

На нараді у Національному університеті внутрішніх 
справ (в центрі - В.С. Венедіктов, ліворуч - В.Я. Тацій, 

ректор Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого, 
праворуч - генерал-майор міліції О.Н. Ярмиш)
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Після присвоєння спеціального звання 
генерал-майор міліції (2000 р.) 

Вручення подяки В.С. Венедіктову губернатором
Харківської області Є.П Кушнарьовим (2004 р.)



Під час круглого столу з питань трудового права 
у Луганському державному університеті внутрішніх 

справ ім. Е.О. Дідоренка (2009 р.)

З колегами у м. Кіровограді 



На конференції «Розвиток освіти в ліцеях і гімназіях 
в умовах шкільної реформи» (м. Харків, 2003 р.)

Під час доповідей молодих науковців на конференції 
«Трудове право України в контексті європейської інтеграції» 

(м. Чернігів, 2006 р.)



Зі своїм аспірантом, нині доктором юридичних наук 
В.І. Щербиною

На конференції з питань кодифікації трудового законодавства, 
(ліворуч В.С. Венедіктова заслужений працівник соціальної 

сфери Л.А. Безлєпкін, праворуч - доктор юридичних 
наук С.М. Алфьоров) (м. Запоріжжя, 2004 р.)



На конференції «Правові засади працевлаштування та 
зайнятості населення в умовах ринкової економіки»

(м. Севастополь, 2011 р.)

Під час інтерв’ю з Президентом Української асоціації 
фахівців трудового права
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Під час конференції з питань адвокатської діяльності у 
Харківському економіко-правовому університеті (2010 р.)

Засідання вченої ради Харківського 
економіко-правового університету (2011 р.)



На рідній Сумщині

З дружиною Валентиною Михайлівною



У колі дружньої родини

Краю мій, квітучій маками,
Ти дав мені наснаги до життя,

Склоняюсь низько я тобі з подякою
За всі мої життєві здобуття …


