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1. Харасик Наталія Олегівна 

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

3. «Розвиток трудового законодавства в УРСР в період становлення 

командно-адміністративної системи управління» (1929-1941 рр.);1,0 д.а. 

4. «Розвиток трудового законодавства в УРСР в період становлення 

командно-адміністративної системи управління» (1929-1941 рр.);1,0 д.а. 

4.1.  Наукова стаття, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

проведено ґрунтовне, комплексне дослідження та аналіз законодавчих 

актів України у сфері регулювання трудових відносин 1929-1941 рр. 

Набуло подальшого розвитку положення про перевагу загальносоюзних 

нормативних актів над республіканськими. З’ясовано, що у зазначений 

період набули поширення сумісні постанови ЦК ВКП(б) та РНК, що 

свідчить про посилення керівної ролі Комуністичної партії. 

5. –  

5.1. –  

5.2. –  

5.3. –  

5.4. –  

6. – 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

7. Участь у конференціях, семінарах: 

Круглі столи: 

1.Круглий стіл «Історія українського парламентаризму (до 100-річчя 

утворення Української Центральної Ради)» 27 квітня 2017 р., м. Харків, 

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого; 

Міжнародні конференції: 

1.Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції в 

юридичній науці України та зарубіжних країн» 22-23 вересня 2017 р., м. 

Запоріжжя, Запорізька міська громадська організація «Істина»; 

2.Міжнародна наукова конференція «Історія державотворчих процесів в 

Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної 

Республіки)» 23 листопада 2017 р., м. Харків, Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого. 

9. Видавнича діяльність: 

Наукові статті: 



1) Наукова стаття «Трудове законодавство України в період тоталітарно-

репресивного режиму (1929-1941 рр.)» // Електронне наукове фахове 

видання «Порівняльно-аналітичне право». 2017. - № 4. – 0,6 д.а. 

Тези доповідей: 

1) Тези доповідей «Трудове законодавство Української Центральної Ради» // 

Вісник Національної академії правових наук України. Збірник наукових 

праць. - 2017. - № 2 (89).- С.230. -0,05 д.а. 

2) Тези доповідей «Деякі положення Ш Універсалу Центральної Ради» // 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції в 

юридичній науці України та зарубіжних країн».- Запоріжжя: Запорізька 

міська громадська організація «Істина», 2017. – С. 9-12. - 0,15 д.а. 

3) Тези доповідей «Судова система УНР» // Матеріали міжнародної наукової 

конференції «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних 

країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки)» - Х., 

2017. – 0,2 д.а. 

9.1. –  

9.2. Index Copernicus International (Варшава, Польща): 1) Наукова стаття 

«Трудове законодавство України в період тоталітарно-репресивного режиму 

(1929-1941 рр.)» // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-

аналітичне право». 2017. - № 4. – 0,6 д.а.; 2) Тези доповіді «Трудове 

законодавство Української Центральної Ради» // Вісник Національної академії 

правових наук України. Збірник наукових праць. - 2017. - № 2 (89).- 0,05 д.а. 
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           Харасик Н.О.

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


