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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Харасик Наталія Олегівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Асистент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Трудове законодавство 

України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.), 1,0 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Трудове законодавство 

України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.), 1,0 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). Наукова стаття, 

тези наукової доповіді. 

4.2. Новизна отриманих результатів полягає у тому, що проведено комплексний аналіз 

нормативно-правових актів у сфері регулювання трудових відносин в Україні в період 

нової економічної політики. З’ясовано основні зміни у трудовому законодавстві України, 

пов’язані із відновленням вільного ринку праці. По-новому висвітлені заходи держави 

щодо стимулювання та зацікавленості робітників у результатах своєї праці. 

      5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. Не приймала. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Не приймала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. Не має. 

5.3.Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не має. 

    5.4.Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Не має. 

    6. Зв’язок з практикою: 

6.1.Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. Не має. 

6.2.Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів. Не має. 

6.3.Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування. Не має. 

      6.4.Прочитані лекції практичним працівникам. Не має. 

6.5.Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. Не має. 

7.Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого самоврядування (в      

тому числі робочих та дорадчих). Ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце проведення). 

Круглий стіл: 

 «Історія конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя Конституції УНР 

1918 р)», м. Харків 25 травня 2018 р., Національний юридичний університет ім. Ярослава 

Мудрого 

 Міжнародна науково-практична конференція: 

«Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн», м. Запоріжжя 21-22 вересня 

2018 р., Запорізька міська громадська організація «Істина» 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік надрукованих 

у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Наукова стаття: 

 «Трудове законодавство України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.)» // 

Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право».- 2018.- № 4. - 0,6 д.а. 

Тези доповіді: 

-  «Права і свободи громадян за Конституцією УНР 1918 р.» // Матеріали Круглого столу 

«Історія конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя Конституції УНР 

1918 р.)», Х.: Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Всеукраїнська 

асоціація випускників Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. - 2018 

- С. 183-185.- 0,2 д.а. 



-  «Основні риси трудового законодавства України в період непу (1921-1929 рр.)» // Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції в юридичній науці України 

та зарубіжних країн». – Запоріжжя, 2018. – С. 14-17. – 0,2 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus, Web of 

Science. Не має. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних.  

- Index Copernicus: Наукова стаття: «Трудове законодавство України в період нової економічної 

політики (1921-1929 рр.)» // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право».- 

2018.- № 4, - 0,6 друк.арк. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Ні. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. -  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Ні. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. Ні. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). Ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Ні. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Ні. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Ні. 
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