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

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

України і зарубіжних країн. 

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

УРСР у період уповільнення темпів суспільного розвитку і застою  (сер. 1960-х – сер. 1980-

х рр.)  1 д.а. 
4.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Трудове законодавство 

УРСР у період уповільнення темпів суспільного розвитку і застою  (сер. 1960-х – сер. 1980-

х рр.)  1 д.а. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному та всебічному 

аналізі нормативно-правових актів у сфері регулювання трудових відновин у період 

уповільнення темпів суспільного розвитку та застою  (сер.1960-х – сер.1980-х рр.)  
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів - не приймала. 

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

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

нормативно-правових актів. Ні. 

2. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні. 

3. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. Ні. 

6. Зв’язок з практикою – Не здійснювала. 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. 

1.Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів. 

Ні. 
2.Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. Ні. 

 3.Прочитані лекції практичним працівникам. Ні. 

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

самоврядування, організацій та громадян. Ні. 

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). 

Міжнародні конференції: 

1. V Міжнародний юридичний форум. Презентація книги «Українська державність» м. Харків  

20 вересня  2021 р. (Участь очна). 

2.Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вдосконалення 

законодавства та правозастосування», м. Запоріжжя, 22-23 жовтня 2021 р. (Участь заочна) 

3.Міжнародна науково-практична конференція «Права та обов’язки людини у сучасному світі», 

м. Одеса 12-13 листопада 2021 р. (Участь заочна). 

4.Міжнародна науково-практична конференція «Правові системи суспільства: сучасні проблеми 

та перспективи розвитку», м. Львів 19-20 листопада 2021 р. (Участь заочна). 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної теорії та 

практики: наукові дискусії», м. Харків 3-4 грудня 2021 р. (Участь заочна). 

Круглі столи: 



1) Круглий стіл «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах» до 30-ї 

річниці незалежності України та 25-річчя Конституції України)» м. Харків 27 травня 2021 р. 

(Участь очна на платформі Zoom). 

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

надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Тези наукових доповідей: 

- Створення та діяльність Народного комісаріату праці УСРР // Матеріали Круглого столу 

«Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 30-ї річниці незалежності 

України та 25-річчя Конституції України)» м. Харків: Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 2021.- С. 140-141 – 0,15 д.а.  

- Правове регулювання організації трудової допомоги безробітним в УСРР в період нової 

економічної політики (1921-1929 рр.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Права та обов’язки людини у сучасному світі», м. Одеса: Причорноморська фундація права, 

2021. – С. 6-8.  – 0,15 д.а. 

- Основні риси трудового законодавства в період тоталітарно-репресивного режиму (1929-1939 

рр.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми  

вдосконалення законодавства та правозастосування»  м. Запоріжжя: ГО «Істина», 2021.- С.16-

20.- 0,25 д.а. 

- Трудове законодавство УРСР в період уповільнення темпів суспільного розвитку та застою 

(середина 1960-х – середина 1980-х рр.) // Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку» м. 

Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2021.- С. 15-17. 0,2 д.а. 

-  Правовий статус безробітного у період нової економічної політики (1921-1921 рр.) // 

Матеріали Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної теорії 

та практики: наукові дискусії», м. Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 

2021. - С. 34-38. – 0,25 д.а. 

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. Index Copernicus International  

Индекс международного центра периодических изданий ISSN:  

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

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

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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Зав. кафедри ________________________________Володимир ГОНЧАРЕНКО 
           (підпис, прізвище) 
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