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

правової системи в умовах глобалізації: теоретичні аспекти», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Трансформація 

правової системи в умовах глобалізації: теоретичні аспекти», 3,6 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Проаналізовано, що сучасна правова система України має відкритий характер, який 
виявляється у здатності сприймати й відображати зовнішні чинники глобального 
правового розвитку у формі правової адаптації, гармонізації, імплементації, 
стандартизації, спрямованості до правової інтеграції та правової інтернаціоналізації. 
Обгрунтовано, що правова глобалізація та інтеграція детермінують трансформації 
вітчизняної правової системи права й законодавства, які: іманентно пов’язані з 
формуванням світового правопорядку й транснаціональної правової системи; 
відбуваються на основі утвердження ліберальної правової ідеології та ін. Підкреслено, 
що правова система України належить до перехідного фрагментарно глобалізованого 
типу правових систем, функціонує і розвивається, враховуючи окремі складники 
правової глобалізації. 
8. Участь у конференціях: 
 1) ІІ Харківські міжнародно - правові читання «Актуальні проблеми сучасного 
міжнародного права», м. Харків, 12 травня 2017 р. 
 2) Науково – практична конференція молодих учених та аспірантів «Наука 
державного будівництва та місцевого самоврядування на етапі модернізації української 
державності», м. Харків, 19 травня 2017 р. 
9. Видавнича діяльність: 

Статті: 
1) Теоретичні та правові основи трансформації правової системи України в умовах 

глобалізації // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне 
право»/ www.pap.in.ua. – №1, 2017. - 12 стр. (0,6 друк. арк.); 

2) Правовая карта мира: виды правовых систем // Юридичний науковий електронний 
журнал/www.lsej.org.ua. - № 3, 2017. (0,6 друк. арк.) 

3) Міжнародні стандарти в контексті євроінтеграційних процесів в Україні// Вісник 
Академії правових наук України. – №2 (89). – 2017. – 14 стор. (0,7 друк. арк.). 

4) Правова інтеграція // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. –Х.: Право, 
2016- Т.3: Загальна теорія права / редкол.: О.В.Петришин (голова) та ін.–2017.–952с. 
(с. 477-479) (0,5 друк. арк.) 

5) Правова глобалізація // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. –Х.: 
Право, 2016- Т.3: Загальна теорія права / редкол.: О.В.Петришин (голова) та ін.–
2017.–952с. (с. 464-467) (0,5 друк. арк.) 
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Тези: 
1) Теоретико-методологічні основи модернізації правової системи // «Наука 

державного будівництва та місцевого самоврядування на етапі модернізації 
української державності»: зб. наук. стат. за матеріалами науково – практичної 
конференції молодих  учених та  аспірантів, м. Харків, 19 травня 2017 р. – С.3-5 (0,2 
друк. арк.) 

2) Право на доступ до інтернету, як одне з основних прав сучасної людини // «Наука 
державного будівництва та місцевого самоврядування на етапі модернізації 
української державності»: зб. наук. стат. за матеріалами науково – практичної 
конференції молодих  учених та  аспірантів, м. Харків, 19 травня 2017 р.– С.3-5 (0,2 
друк. арк.) 

3) Вплив глобалізації на функції держави // Актуальні проблеми сучасного 
міжнародного права: зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк. міжнар.-прав. читань, 
Харків, 12травня 2017 р.: у 2 ч. / редкол.: А.П. Гетьман, І.В. Яковюк, В.І. 
Самощенко та ін. – Х.: Право, 2017. – Ч. 1.- 8 стор. (0,3 друк. арк.) 

9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних у інших наукометричних базах даних: 
1) Правовая карта мира: виды правовых систем// Юридичний науковий електронний 

журнал/ www.lsej.org.ua - № 3, 2017. – Міжнародна наукометрична база Index Copernicus 
International (Польща). 

2) Міжнародні стандарти в контексті євроінтеграційних процесів в Україні // Вісник 
Академії правових наук України. – №2 (89). – 2017. – Міжнародна наукометрична база 
Index Copernicus International (Польща). 

3) Теоретичні та правові основи трансформації правової системи України в умовах 
глобалізації // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» / 
www.pap.in.ua – №1, 2017. – Міжнародна наукометрична база Index Copernicus 
International (Польща). 
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