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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи «Механізм 
детермінації розвитку правової системи», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи «Механізм 
детермінації розвитку правової системи», 4 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаної НДР: наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Вперше здійснено системно і на основі юридико-технічного, формально-
догматичного та порівняльних методів дослідження умов і факторів, що детермінують 
розвиток правової системи України, зокрема, механізм детермінації розвитку правової 
системи включає наступні елементи: 1) різні типи (види, підвиди) факторів (природних, 
соціальних, техногенних і ін.), які розкривають специфіку, різноманітність 
детермінують розвиток правової системи обставин; 2) форми (способи) впливу на 
розвиток правової системи в цілому і окремих правових явищ і процесів відповідних 
факторів реальної дійсності; 3) рівні, масштаб детермінуючого впливу на розвиток 
правової системи в цілому і окремих її складових правових явищ; 4) сила детермінації, 
яка розкриває величину, ступінь інтенсивності і енергійності впливу тих чи інших 
обставин за допомогою тих чи інших способів на розвиток правової системи та інше.  
Особливу увагу звернено на обґрунтування висновку, що принциповим залишається 
питання концептуалізації розвитку правової системи в Україні, що потребує вироблення 
єдиних основ розвитку законодавчої бази України, посилення законності та 
правопорядку, децентралізації органів державної влади, продовження проведення 
конституційної, правової та судової реформ в Україні. Зростаючий авторитет сучасної 
України в міжнародному співтоваристві, а також посилення її впливу на міжнародній 
арені свідчать про актуальність тенденцій, пов'язаних з інтеграцією елементів 
міжнародної правової системи в правову систему нашої держави. Подальший розвиток 
та вдосконалення національної правової системи України на сучасному етапі 
безпосередньо пов’язаний із необхідністю удосконалення нормативної основи, а саме 
удосконалення механізму правового регулювання суспільних відносин як у цілому, так і 
в межах окремих галузей права. 

8. Участь у конференціях і семінарах: 

1) наукова конференція «Римська декларація ЄС: нові пріоритети розвитку об’єднаної 
Європи», м. Харків, 12 травня 2017 р.; 



2) ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-
економічних вимірах» (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), 
м. Дніпро, 24-25 березня, 2017 р.; 

3) І Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми сталого розвитку 
у глобалізованому світі», м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р.; 

4) міжнародна конференція «Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в 
Україні», м. Харків, 23 жовтня 2017 р.; 

5) Х Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Правова система держави: 
проблеми формування та перспективи розвитку», присвячена Дню прийняття Декларації 
прав людини, м. Одеса, 12 грудня 2017 р. 

9. Видавнича діяльність: 

Статті: 

1) «Сучасні умови розвитку правової системи України» / Наукова конференція «Римська 
декларація ЄС:  нові пріоритети розвитку об’єднаної Європи» (Харків, 12 травня, 2017 
р.)  – с. 21-35 – 1,3 д.а.; 

2) «Розвиток унітарних відносин в Україні як одна з умов формування сучасної правової 
системи» / Проблеми законності: зб. наук. пр. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, 2017. – Вип. 139. (1,5 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних 
«Index Copernicus International» (Польща); 

Тези: 

1) «Розвиток норм неофіційної нормотворчості і тіньового права як одна з умов 
формування сучасної української правової системи» / Друга всеукраїнська конференція 
«Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах», (Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара), м. Дніпро, 24-25 березня, 2017 р. – 0,3 
д. а.; 

2) «Механізм нормативно-правової детермінації в умовах правових реформ» / 
міжнародна конференція «Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в 
Україні», м. Харків, 23 жовтня 2017 р. – с. 134-139 – 0,4 д. а.; 

3) «Концепція прав людини як один з факторів реформування правової системи 
України» / Х Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Правова система 
держави: проблеми формування та перспективи розвитку», присвячена Дню прийняття 
Декларації прав людини, м. Одеса, 12 грудня 2017 р., 0,5 д. а. 
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