Селецький Олексій Вікторович
викладач

циклової

комісії

правових

дисциплін,

кандидат

юридичних наук
Педагогічне кредо: «Вмієш сам - навчи інших!»
Життєве кредо: «Допомагаючи іншому піднятися на гору, ви самі
наближаєтесь до вершини».
Коло

науково-педагогічних

інтересів:

проблеми

правового

забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування
трудового законодавства.
Професійні досягнення:
З вересня 2008 року - асистент кафедри трудового права та права
соціального забезпечення Чернігівського державного інституту права,
соціальних технологій та праці.
З жовтня 2011 року - викладач кафедри трудового права та права
соціального

забезпечення

Чернігівського

державного

технологічного

університету.
З

вересня

2016

року

–

доцент

кафедри

трудового

права,

адміністративного права та процесу Навчально-наукового інституту права і
соціальних

технологій

Чернігівського

національного

технологічного

університету.
Одночасно працює (з вересня 2014 року) викладачем циклової комісії
правових дисциплін Коледжу економіки і технологій Чернігівського
національного технологічного університету на умовах погодинної оплати
праці.
У липні 2015 року захистив дисертацію на тему «Дипломатичні
працівники як спеціальні суб’єкти трудового права» та здобув науковий
ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право
та право соціального забезпечення».
Автор понад 30 наукових і навчально-методичних праць.
Член Української Асоціації фахівців трудового права.

Список наукових та навчально-методичних (за 2008 - 2016 роки):
№
п/п
1

Назва
2

Вихідні дані
3

Обсяг
(стор.)
4

Співавтори
5

Праці, опубліковані у наукових фахових виданнях України
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Теоретико-правове
дослідження
окремих
аспектів
заохочення
дипломатичних
працівників
Дипломатична служба
як особливий різновид
суспільно
корисної
праці

Порівняльно-аналітичне
право. – 2013. – № 2.

208210

-

Науковий
вісник 50Херсонського
державного 53
університету.
Серія
«Юридичні науки». – 2013. –
Випуск 6. – Том 2.
Оцінювання професійної Право і суспільство. – 2013. – 245діяльності
№ 6-2.
249
дипломатичних
працівників як один з
елементів проходження
дипломатичної служби
Щодо
визначення Юридичний вісник. – 2014. – 106правового
статусу № 6.
111
дипломатичних
працівників як учасників
службово-трудових
відносин
Виникнення
трудових Науковий
вісник 132- Тіщенкова
правовідносин
з Дніпропетровського
139
С. О.
дипломатичними
державного
університету
працівниками
внутрішніх справ. – 2015. - №
2 (76).
Окремі правові питання Науковий
вісник
притягнення
Дніпропетровського
дипломатичних
державного
університету
працівників
до внутрішніх справ. – 2016. - №
дисциплінарної
1 (подана до друку).
відповідальності
Теоретико-правовий
Порівняльно-аналітичне
81аналіз
професійної право. – 2016. – № 2.
84
підготовки працівників
дипломатичної служби
Праці, опубліковані у наукових періодичних виданнях інших держав

8.

Спеціальна
трудова Jurnalul juridic naţional: teorie 169правосуб’єктність
şi practică. – 2014. – № 6 (10).
174
дипломатичних
працівників

-

Матеріали наукових конференцій, круглих столів
9.

Деякі
аспекти
дисциплінарної
відповідальності
у
трудовому праві

10. Проблеми
реалізації
права жінок на працю в
сучасних умовах

11. Проблеми
правового
регулювання
оплати
праці в сучасних умовах

Актуальні проблеми юридичної 125науки – 2010 : матеріали 127
міжнародної
науковопрактичної
конференції
[«Актуальні
проблеми
юридичної науки – 2010»],
(Київ, 26 листоп. 2010 р.) / За
заг. Ред. В.К. Матвійчика, Ю.В.
Нікітіна, Н.Б. Болотіної / У 2-х
частинах. Частина 2. – К. :
Національна
академія
управління, 2011.
Правові
засади 168працевлаштування
та 171
зайнятості населення в умовах
ринкової економіки : матеріали
науково-практичної
конференції; м. Севастополь,
19-21 травня 2011 р. / За ред.
проф. В. С. Венедіктова. –
Севастополь
:
Українська
асоціація фахівців трудового
права,
Севастопольський
інститут банківської справи
Української
академії
банківської
справи
Національного банку України,
2011.
Актуальні
проблеми 298регулювання відносин у сфері 300
праці
і
соціального
забезпечення : Тези доповідей
та
наукових
повідомлень
учасників ІІІ Міжнародної
науково-практичної
конференції, 7-8 жовтня 2011 р.
/ За ред. к.ю.н., доц. В.В.
Жернакова.
–
Харків
:

-

-

-

12. Проблеми
правового
регулювання безпечних і
нешкідливих умов праці

13. Дослідження
дисциплінарного
проступку як підстави
дисциплінарної
відповідальності
14. Проблеми дискримінації
жінок на ринку праці
України

15. Щодо
визначення
сутності дипломатичної
служби як особливого
різновиду
суспільно
корисної праці

16. Деякі
аспекти
регулювання службовотрудових відносин із
дипломатичними
працівниками

Кросроуд, 2011.
Проблеми
правового
забезпечення
інтересів
суб’єктів трудового права в
умовах
реформування
трудового
законодавства
:
Збірник
тез
Міжнародної
науково-практичної
конференції,
30
вересня-1
жовтня 2011 року / За ред.
к.ю.н., доц. А.В. Андрушко,
к.ю.н. О.А. Ситницької. –
Хмельницький
:
Хмельницький
університет
управління та права, 2011.
Протиправна
поведінка :
погляд крізь призму юридичної
науки
:
матеріали
І
Всеукраїнської
науковопрактичної конференції / За заг.
ред. І.Г. Богатирьова. – Ніжин :
Видавець ПП Лисенко, 2012.
Жінки Чернігівщини : історія і
сучасність. «Проблеми гендеру
та жіночої історії в міському
просторі (на досвіді міст
Чернігова, Ніжина, Прилук)».
Матеріали обласної науковопрактичної
конференції
/
Голова редколегії Дорожкіна
І.В. – Чернігів : Видавець
Лозовий, 2012.
Розумовські
зустрічі
:
матеріали науково-практичної
конференції (28 листопада 2012
р.) / Сіверський інститут
регіональних
досліджень;
Інститут
законодавства
Верховної Ради України. –
Чернігів : Сіверський центр
післядипломної освіти, 2012.
Трудове право в контексті
розбудови
громадянського
суспільства
:
матеріали
міжнародної
науковопрактичної
конференції;

179181

-

159162

-

123128

-

7882

-

215218

-

17. Дипломатичні
працівники як суб’єкти
трудового права

18. Особливості правового
регулювання заохочення
дипломатичних
працівників
за
законодавством України

19. Правове
регулювання
дисциплінарної
відповідальності
дипломатичних
працівників
за
законодавством України

20. Дипломатичний ранг як
ознака трудоправового
статусу дипломатичного
працівника

м. Путивль, 14-16 червня 2012
р.
/
за
ред.
проф.
В. С. Венедіктова. – Путивль :
Українська асоціація фахівців
трудового права, Сумський
національний
аграрний
університет,
Путивльський
коледж
Сумського
національного
аграрного
університету, 2012.
Розвиток законодавства про 273працю і соціальне забезпечення 278
: здобутки і проблеми : тези
доп. та наук. повідомл. учасн.
ІV Міжнар. наук.-практ. конф.
(Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / за
ред. В. В. Жернакова. – Х. :
Право, 2012.
Протиправна
поведінка
: 126критерії,
відповідальність, 134
запобігання
:
матеріали
ІІ Всеукраїнської
науковопрактичної конференції (м.
Ніжин, 24 травня 2013 р.) / за
заг. ред. М. О. Ларченко. –
Ніжин : ПП Лисенко, 2013.
Захист
прав
людини
– 90європейський вимір України : 94
матеріали
міжнародної
науково-практичної
конференції, присвяченої 10річчю УАФТП; м. Севастополь,
6-9 червня 2013 р. / за ред.
проф. В. С. Венедіктова. –
Севастополь
:
Українська
асоціація фахівців трудового
права,
Севастопольський
інститут банківської справи
Української
академії
банківської справи НБУ, 2013.
Людина, суспільство, держава: 101правовий вимір в сучасному 103
світі : матеріали ІV Міжнародної
науково-практичної
конференції,
м. Київ,
Національний
авіаційний

-

-

-

-

21. Сутність права на працю
та
проблеми
його
забезпечення в сучасний
період

22. Організаційно-правові
аспекти
конкурсного
відбору
на
дипломатичній службі

23. Атестація як ефективний
спосіб
підвищення
професіоналізму
дипломатичних
працівників

24. Складення присяги як
одна з умов виникнення
службово-трудових
відносин
на
дипломатичній службі

25. Працівник як суб’єкт
трудового права

університет, 27 лютого 2014 р. –
Київ : МП Леся, 2014.
Проблеми захисту прав та
свобод людини і громадянина :
тези Міжнародної науковопрактичної
конференції
молодих вчених та студентів
(м. Чернігів, 22-23 травня 2014
р.). – Чернігів : Десна Поліграф,
2014.
Єдність
і
диференціація
трудового права та права
соціального забезпечення :
матеріали ІІІ Всеукраїнської
науково-практичної
конференції (м. Харків, 28
листопада 2014 р.) ; за заг. ред..
К. Ю. Мельника / МВС України
; Харк. нац. ун-т внутр. справ. –
Х. : ХНУВС, 2014.
Актуальні проблеми юридичної
науки на шляху сучасної
розбудови
держави
і
суспільства :
матеріали
Міжнародної
науковопрактичної конференції, м.
Суми, 5-7 червня 2014 р. / за
ред. проф. В. С. Венедіктова,
проф. А. М. Куліша. – Суми :
Сумський
державний
університет, 2014.
Ukraine
–
EU.
Modern
technology, business and law :
collection
of
international
scientific papers : in 2 parts. Part
2.
Modern
engineering.
Sustainable
development.
Innovations in social work :
philosophy,
psychology,
sociology. Current problems of
legal science and practice. –
Chernihiv:
CNUT,
2015
(м. Кошице, Словаччина, 30
березня-2 квітня 2015 р.)
Проблеми
громадянського
поступу
українського

98104

-

314317

-

240244

-

323326

-

122127

Скуміна
М.С.

26. Теоретичні
засади
професійної підготовки
дипломатичних
працівників

27. Особливості
трудової
правосуб’єктності
дипломатичних
працівників

28. До питання просування
та
переміщення
дипломатичних
працівників в системі
органів дипломатичної
служби

суспільства : філософськоправові
та
соціальнопсихологічні
аспекти
:
матеріали Міжнар. наук.-практ.
конф. (м. Чернігів, 21 січня
2015 р.). – Чернігів : Черніг.
нац. технол. ун-т, 2015.
Сучасні проблеми трудового та 225пенсійного законодавства : 228
матеріали ІV Всеукраїнської
науково-практичної
конференція (м. Харків, 27
листопада 2015 року) ; за заг.
ред.. К. Ю. Мельника / МВС
України, Харк. нац. ун-т внутр.
справ. – Х. : ХНУВС, 2015.
Правова реформа в сучасних 108умовах :
досягнення
і 110
перспективи : [Матеріали VІ
Міжнародної
науковопрактичної
конференції, м.
Київ, Національний авіаційний
університет, 26 лютого 2016 р.]
Том 1. – Тернопіль : Вектор,
2016.
Ukraine
–
EU.
Modern 356Technology, Business and Law : 359
collection
of
international
scientific papers : in 2 parts. Part
1.
Modern
Priorities
of
Economics. Engineering and
Technologies (April 19–23, 2016,
SLOVAK
REPUBLICPOLAND). – Chernihiv : CNUT,
2016.

-

-

-

Публікації в інших наукових виданнях
29. Спеціальна
дисциплінарна
відповідальність суддів

Вісник
Чернігівського
державного інституту права,
соціальних технологій та праці
(серія
Право.
Економіка.
Соціальна робота. Гуманітарні
науки):
щоквартальний
науковий збірник. – 2008. - №
1. - Чернігів: Чернігівський
державний інститут права,

6471

-

30.

31.

32.

33.

соціальних технологій та праці,
2008.
Правове
регулювання Вісник
Чернігівського 129праці
неповнолітніх державного інституту права, 137
відповідно
до соціальних технологій та праці
європейських стандартів (серія
Право.
Економіка.
та
національного Соціальна робота. Гуманітарні
законодавства України
науки). – 2010. - № 2. – Чернігів
: Чернігівський державний
інститут права, соціальних
технологій та праці, 2010.
Причини виробничого Вісник
Чернігівського 66травматизму та заходи державного інституту права, 69
щодо їх попередження і соціальних технологій та праці
усунення
(серія
Право.
Економіка.
Соціальна робота. Гуманітарні
науки)
:
щоквартальний
науковий збірник. – 2011. - №
1. – Чернігів : Чернігівський
державний інститут права,
соціальних технологій та праці,
2011.
Право на працю та Соціальне право України : 151проблеми його реалізації науковий збірник / Черніг. 159
в сучасних умовах
держ. технолог. ун-т, 2012. – №
1 (1).
Молодь як особлива Соціальне
право
України: 143категорія
учасників науковий збірник / Черніг. 158
трудових правовідносин держ. технол. ун-т, Укр. асоц.
фахівців труд. права. – Чернігів
: Черніг. держ. технол. ун-т,
2013. - № 1 (2).
Навчально-методичні праці

34. Трудове
право. Чернігів: ЧНТУ. – 2014.
Методичні вказівки до
семінарських занять та
самостійної роботи для
студентів
напряму
підготовки
6.030401
«Правознавство»,
спеціалізації
«Господарське право»
денної форми навчання

154

-

-

-

-

35. Практикум з навчальної Навчальний посібник / кол. авт.
дисципліни
«Трудове ; кер. авт. кол. канд. юрид. наук
право»
Т.М.
Лежнєва.
–
Дніпропетровськ : Дніпроп.
держ. ун-т внутр. справ, 2015.

185

колектив
авторів

