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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Хаустова Марина Геннадіївна. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Доцент кафедри теорії держави і права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Правова система – 
як соціальний феномен: поняття, зміст, сутність» (1,5 друк. арк.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Правова система – 
як соціальний феномен: поняття, зміст, сутність» (5,3 друк. арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Статті, тези. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

1) удосконалено визначення правової системи як сформованої під впливом 
об’єктивних закономірностей розвитку певної соціальної спільноти сукупності всіх її 
правових явищ, що перебувають у сталих зв’язках між собою та з іншими соціальними 
системами; 

2) розкрито елементний склад правової системи суспільства шляхом виокремлення 
таких підсистем її функціонування: інституційної – суб’єкти права (індивідуальні та 
колективні); нормативної – правової норми і принципи права, які врегульовують 
відносини між суб’єктами права, і закріплені у визнаних суспільством джерелах права; 
ідеологічної – праворозуміння людей, їх правосвідомість і правова культура, система 
підготовки юристів; функціональної – правотворчість, правовреалізація, 
правозастосування, правовідносини, судова та інша юридична практика; результативної 
– відображає результат дії права, міру його соціальної затребуваності та відповідності 
інтересам суспільства, стан правопорядку суспільства; 

3) сформульовані  основні підходи до глобалізації, проаналізовано поняття та 
значення правової глобалізації; 

4) визначено основні тенденції розвитку права в умовах глобалізації: 
універсалізація права, під якою необхідно розуміти вироблення загальновизнаних норм і 
принципів міжнародного права; регіоналізація права, що становить процес правового 
регулювання міжнародних відносин, суб’єктами яких є територіальні (регіональні) 
економічні та політичні союзи, міжнародні організації_тощо (Європейський Союз, Рада 
Європи, ОБСЄ та ін..), а також окремі регіони держав, які можуть виступати учасником 
міжнародних відносин; зміна національного права під впливом норм і принципів 
міжнародного права; взаємовплив правових систем сучасності, який призводить до 
нівелювання їх особливостей , має наслідком їх зближення, взаємне проникнення. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів – відсутня. 
6. Зв’язок з практикою – немає. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування – ні. 
8. Участь у конференціях: 

1) Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики : Актуальні проблеми 
сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк. міжнар.-прав. 
читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 24 травня 
2106р. ; 

2) Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами 
ІІ Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, 
Харків, 18 листоп. 2016 р. 
9. Видавнича діяльність : 
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1. Феномен глобалізації: різноаспектність визначення// Європейська 

інтеграція в контексті сучасної геополітики : Актуальні проблеми сучасного 
міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. 
пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 24 травня 2016 р. : у 2 ч. / 
редкол.: А.П. Гетьман, І.В. Яковюк, В.І. Самощенко та ін. – Х.: Право, 2016. – Ч. 1. – 
С.110-119  (0,7 друк.арк) 

2. Теоретичні та правові основи трансформації правової системи України в умовах 
глобалізації//Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» №4, 
2016 -  16 стр. (0,9 друк.арк..) 

3. Імплементація європейських правових стандартів у правову систему 
України.//Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний 
журнал».  №6, 2016 – 9стор.(0,9 друк.арк.) 

4. Правова трансформація: теоретичний аспект// Актуальні проблеми сучасного 
міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк. міжнар.-прав. читань, Харків, 
18 листоп. 2016 р. : у 2 ч. / редкол.: А.П. Гетьман, І.В. Яковюк, В.І. Самощенко та ін. – 
Х.: Право, 2016. – Ч. 1. – 14 стор. (0,9 друк.арк.) 

5. Механизм модернизации та критерии  ефективности правовой системы// Журнал 
«Legea și viața» ("Закон и Жизнь") Республика Молдова–– №12, 2016. – 15стор. (1 
друк.арк.). 

6. Співвідношення правової системи з юридичними феноменами правової 
дійсності// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні 
науки» №5/2016. – 18 стор. (0,9 друк. арк.) 
9.1. Публікації у наукометричних базах: 

Хаустова М.Г. Механизм модернизации и критерии ефективности правовой 
системы // Журнал «Legea și viața» («Закон и Жизнь», Республика Молдова), – №12, 
2016. – 15 стор. (1 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Російський 
індекс наукового цитування «РІНЦ» (Росія). 
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 – не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські – 
відсутні. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями – відсутні. 
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 – не отримувала. 
 
 

                              ________ доц. М. Г. Хаустова 
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