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

перспективи розвитку правової системи України в умовах глобалізації», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Проблеми й 

перспективи розвитку правової системи України в умовах глобалізації», 4, 17 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Полягає в тому, що на загальнотеоретичному рівні зроблена спроба дослідження 
правової системи України з урахуванням її особливостей і специфіки з метою досягнення 
її якісного оновлення в структурному і змістовному аспектах. У дисертаційному 
дослідженні вивчено та проаналізовано основні проблеми розвитку правової системи 
України на сучасному етапі її функціонування та виявлено напрямки її реформування під 
впливом процесів глобалізації. Запропоновано авторське поняття модернізації правової 
системи, вперше вироблено нове для юридичної науки поняття механізму модернізації 
правової системи, обґрунтовано необхідність використання щодо нового для вітчизняної 
юридичної науки інституту  трансформації стосовно структурних компонентів правової 
системи. Сформульовано авторські критерії оцінки ефективності правової системи, що 
дозволить визначити напрямки її оптимізації, зокрема за умови зростання правового 
управління державою. Сучасний стан та перспективи модернізації правової системи 
України розглядаються у взаємозв'язку з проблемою визначення національної правової 
ідеології з урахуванням її реального впливу на формування правосвідомості. 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи. 
Визначається системними перетвореннями в українському суспільстві, зумовленими 

потребою формування соціально-правової держави і її інститутів. Розвиток суспільних 
відносин, зміна економічного укладу, політичної ситуації, духовного світу привели 
українське суспільство до нової державності, яка з часом повинна стати правовою, 
справді соціальної і гуманною. В цих умовах зростає значення правових засад в житті 
країни. Важлива роль в вирішенні поставлених перед країною завдань належить 
вітчизняній правовій системі. Саме вона впливає на характер змін в суспільстві, 
вдосконалення законодавчого процесу, підвищення ефективності регулювання 
суспільних відносин, формування правосвідомості громадян. Будучи нормативної 
основою всіх інших систем, правова система одночасно виступає потужним 
стабілізуючим фактором суспільного життя, забезпечує її стійкість і стабільність, 
гарантує від порушень в правовій сфері. 

5. - 7. –  
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна і Європейський Союз: 
шлях до сталого розвитку», 24 квітня 2018 року, м. Харків. 

2) Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми  розвитку 
міжнародного приватного права» , 22 листопада 2018 року, м. Харків. 

9. Видавнича діяльність: 
Тези: 

1) Хаустова М.Г. Верховенство  права – як основоположний принцип правової 



 2 

системи України в умовах модернізації// Україна і Європейський Союз: шлях до сталого 
розвитку: зб. наук . ст. за матеріалами наук. – практ. конф,  Харків, 24 квітня 2018 р. : у 2 
ч./ редкол.: А.П.Гетьман, І.В.Яковюк та ін. Х., 2018. Ч.2.С. 43-51.(0,4 д.а.) 

2) Хаустова М.Г. Розвиток права в умовах глобалізаційних процесів: основні 
напрямки // “Актуальні проблеми  розвитку міжнародного приватного права»: зб. наук . 
ст. за матеріалами наук. – практ. конф,  Харків, 22 листопада 2018 року/ редкол.: 
А.П.Гетьман, І.В.Яковюк та ін. –Х. –2018. –С. 43-51.(0,4 д.а.) 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 
даних: 
Публікації у наукометричній базі Index Copernicus International: 

1) Хаустова М.Г. Правова інтеграція: теоретичний аспект/ Вісник Академії правових 
наук України.– №1.–2018.–14 стор. (0,7 д.а.). 

2) Хаустова М.Г. Право на безоплатну правову допомогу як елемент принципу 
доступності правосуддя в умовах глобалізаційних процесів// Електронне наукове фахове 
видання «Порівняльно-аналітичне право»/ - 2018. –№2. –13 стор. (0,6 д.а.). 

3) Хаустова М.Г. Розвиток права в умовах глобалізаційних процесів: основні 
напрямки та тенденції// Юридичний науковий електронний журнал. – 2018.– №5.– (0,65 
друк. арк.). 

4) Хаустова М.Г. Форма правління  та політико-правові фактори, які впливають на 
становлення форми правління: теоретичний аспект// Електронне наукове фахове видання 
«Порівняльно-аналітичне право» № 4/2018. (0,60 друк. арк.). 

5) Хаустова М.Г. Особливості правового регулювання суспільних відносин в умовах  
модернізації правової системи України// Юридичний науковий електронний журнал. – 
2018.– №6. (0,82 друк. арк). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – ні. 
11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради. – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом / стипендіатом. – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. – відсутнє. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – відсутня  
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – відсутня. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – відсутні. 
19. Чи виступали по телебаченню і радіомовленню із всебічним висвітленням проблем 

держави і права, роз’ясненням чинного законодавства та практики його застосування, в 
друкованих засобах масової інформації – ні. 

20. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 
керівництвом викладача – 12 (3,26 друк.арк.). 

21. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 
викладачем – 3 (2,27 друк.арк.). 

22. Надати список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2018 
році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор – відсутній. 
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