
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2019 РІК 

 

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

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Асистент кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн 

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

законодавство УРСР у 1960-х – 1980-х рр.» 1,0  д.а. 

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

законодавство УРСР у 1960-х – 1980-х рр.» 1,4 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукова стаття, тези наукових доповідей та 

повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному аналізі 

законодавчих актів у сфері регулювання трудових відносин у 60-х – 80-х рр. ХХ ст. 

З’ясовано основні зміни у регулюванні трудових відносин у зазначений період. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. –  

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

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

нормативно-правових актів. –– 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. –– 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. –– 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. ––  

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

органів. –– 

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

спеціалізованих судів України та їх рецензування. –– 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. –– 

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

самоврядування, організацій та громадян. –– 

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

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). –  

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

проведення). 

- Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект 

(до 80-річчя незалежності Карпатської України)», 27 березня 2019 р., м. Харків 

- Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект 

(до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого)», 24 вересня 2019 р., м. Харків 

- ХШ конференція школи педагогічної майстерності Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого «Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій 

розвитку». Інститут післядипломної освіти, Харків 2019 р. 

- Міжнародна науково-практична конференція «Право як ефективний суспільний 

регулятор», 15-16 лютого 2019 р., м. Львів 

- Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми законодавства 

України: пріоритетні напрями його вдосконалення», 11-12 жовтня 2019 р., м. Одеса 
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

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

Scopus, Web of Science. – 

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

даних. 

Стаття. Index Copernicus  

-«Трудовое законодательство УССР в период десталинизации (середина 1950-х – 

середина 1960- гг.)» // Legea si viata octombrie 2019 (Республіка Молдова). – с. 155-158.- 

(0,6 д.а.) 

Тези: - «Розбудова Української Держави за часів Гетьманату (1918 р.) //  Матеріали 

Круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний 

аспект (до 80-річчя незалежності Карпатської України)».- с.57-59.- (0,15 д.а.) 

- «Трудові відносини за часів Київської Русі» // Матеріали Круглого столу 

«Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект (до 1000-річчя 

з початку правління Ярослава Мудрого)», с. 106-107.- (0,1 д.а.) 

- «Стандарти вищої юридичної освіти» // Тези доповідей та повідомлень учасників ХШ 

конференції школи професійної майстерності Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого «Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій 

розвитку».- с.74-77.- (0,15 д.а.) 

- « Зміни у трудовому законодавстві України в період десталінізації (середина 50-х - 

середина 60-х рр.. ХХ ст.)» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Право як ефективний суспільний регулятор». – с. 14-17.- (0,2 д.а.) 

- «Правове регулювання створення та діяльності бірж праці під час непу (1921-1929 рр.)» 

// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення».- с. 14-17.- (0,2 д.а.) 

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. – 

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

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

– 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. – 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – 

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

 

Склав  

асистент кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн        Н.О. Харасик  

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України і зарубіжних 

країн  Протокол № 3  від « 27 » листопада 2019 р.  

 

 

Завідувач кафедри ______________________________________________ В.Д. Гончаренко 
            (підпис, прізвище) 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Харасик Н.О. за 2019 рік 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

2 

Публікація наукової статті у виданні, що видається за межами 

України: «Трудовое законодательство УССР в период 

десталинизации (середина 1950-х – середина 1960- гг.)» // 

Legea si viata octombrie 2019 (Республіка Молдова). – с. 155-

158.  

144 годин 0,6 друк.арк. 

14 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, 

семінарі, форумі) з виступом на відповідному заході, що 

проходив в Україні:  

1.«Розбудова Української Держави за часів Гетьманату (1918 

р.) //  Матеріали Круглого столу «Державотворчі процеси в 

Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект (до 80-

річчя незалежності Карпатської України)».- с.57-59. 

2.«Трудові відносини за часів Київської Русі» // Матеріали 

Круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та 

зарубіжних країнах: історичний аспект (до 1000-річчя з 

початку правління Ярослава Мудрого)», с. 106-107 

3.«Стандарти юридичної освіти» // Тези доповідей та 

повідомлень учасників ХШ конференції школи педагогічної 

майстерності Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого «Вища юридична освіта в контексті 

сучасних тенденцій розвитку», с.хх 

120 

15 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, 

семінарі, форумі) без виступу на відповідному заході, що 

проходив в Україні: 

1.« Зміни у трудовому законодавстві України в період 

десталінізації (середина 50-х - середина 60-х рр.. ХХ ст.)» // 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Право як ефективний суспільний регулятор». – с. 14-17.- 0,2 

д.а. 

2. «Правове регулювання створення та діяльності бірж праці 

під час непу (1921-1929 рр.)» // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

законодавства України: пріоритетні напрями його 

вдосконалення».- с. 14-17. 

40  

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки: 

  
100 

Тези доповідей на конференцію 

Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та 

зарубіжних країнах: історичний аспект (до 80-річчя 

незалежності Карпатської України)»: 

Курасов А.В.  студент 1 курсу, 3 групи господарсько-

правового факультету «Державотворчі процеси в Закарпатті у 

міжвоєнний період (1918-1939 рр.) 

Наливайко В.В. студентка 1 курсу 3 групи Інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції України «Досягнення 

княгині Ольги в державно-правових процесах Київської Русі» 

Щербаков В.В. студент 1 курсу, 2 групи господарсько-

правового факультету «Рух до незалежності. Карпатська 

Україна» 

Конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції»: 

Натяжко К. В. студентка 1 курсу 2 групи господарсько-
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правового факультету «Політизація національного руху та 

перші політичні партії в Наддніпрянській Україні» 

Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та 

зарубіжних країнах: історичний аспект (до 1000-

річчя з початку правління Ярослава Мудрого)»: 

Щербаков В.В. студент 2 курсу 2 групи господарсько-

правового факультету «Формування української державності 

під час національно-визвольної війни (1648-1654 рр.)» 

ВСЬОГО: 404 
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