
Індивідуальний звіт про наукову діяльність 

за 2016 рік 

 

1. Харасик Наталія Олегівна 

2. асистент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн 

3. Розвиток трудового законодавства в УСРР у радянський період (1917-1921 рр.)  

1 д.а.               

4. Розвиток трудового законодавства в УСРР у радянський період (1917-1921 рр.)  

1 д.а.    

4.1. Форма впровадження: наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень      

4.2.  Новизна отриманих результатів полягає у тому, що проведено ґрунтовне, 

комплексне дослідження та аналіз трудового законодавства УСРР 1917-1921 рр., а 

також реалізація його на практиці. По-новому висвітлені  принципи трудового 

законодавства у зазначений період. 

8. А) Участь у конференціях: 1) Міжнародна науково-практична конференція 

«Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів» 14-

15 жовтня 2016 р. м. Київ, ГО «Центр правових наукових досліджень». 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Правові системи суспільства: 

сучасні проблеми та перспективи розвитку» 18-19 листопада 2016 р. м. Львів, ГО 

«Центр правничих ініціатив». 

В) Круглих столах: 1) До 25-річчя прийняття акту проголошення незалежності 

України 8 червня 2016 р. м. Харків, Національний юридичний університет ім. 

Ярослава Мудрого. 2) До 20-ї річниці Конституції України на тему: «Історія 

українського конституціоналізму» 15 червня 2016 р. м. Харків, Національний 

юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. 

 

9. Видавнича діяльність: 1) Стаття: «Правове регулювання зайнятості населення в 

УСРР під час непу (1921-1929 рр.) // Електронне наукове фахове видання 

«Порівняльно-аналітичне право». 2016.- № 4. - 0,6 д.а. 

2) Тези «Зміни в трудовому праві в перші роки незалежності (1991-1996 рр.)» // 

Вісник Національної академії правових наук України: Збірник наукових праць. - 

Х., 2016.- № 2(85). – 0,1 д.а. 

3) Тези «Правове регулювання зайнятості жінок в УСРР під час непу (1921-1929 

рр.)» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Законодавство 

України у світлі сучасних активних реформаційних процесів» - К.: Центр правових 

наукових досліджень.  – 0,15 д.а. 

4) Тези «Правове регулювання зайнятості населення УСРР у перші роки 

радянської влади (1917-1919 рр.) // Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи 

розвитку» - Львів: Центр правничих ініціатив. – 0,2 д.а. 

9.1. Copernicus: Тези «Зміни в трудовому праві в перші роки незалежності (1991-

1996 рр.)» // Вісник Національної академії правових наук України: Збірник 

наукових праць. - Х., 2016.- № 2(85).- С.204. – 0,05 д.а. 

 

 

 

 



Затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України та зарубіжних 
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