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4. Тема річної науково-дослідницької роботи «Трансформація національної правової 

системи в умовах глобалізації», 1,6 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Вперше здійснено системно і на основі системного, юридико-технічного, 
формально-юридичного та порівняльних методів осмислення суті трансформаційних 
процесів, їх специфіки у національній правовій системі, що відбуваються під впливом 
глобалізації, відкриває нові можливості у пізнанні права та дозволяє побачити 
перспективу його розвитку. Глобалізація являється визначальним напрямком у 
формуванні та розвитку сучасного світу, що зачіпає політичну, економічну, правову 
та соціально-культурну системи держави. Досліджено питання змісту і сутності 
ґендерної рівності під впливом глобалізації. 

На шляху наближення до європейських правових стандартів під впливом фактора 
глобалізації національна правова система також зазнає трансформації. Ці процеси 
стосуються всіх її складових: ідеологія, правосвідомість, нормативна основа, 
правозастосовна практика та ін. Таким чином, однією з головних цілей теорії права в 
умовах глобалізації, є вивчення, узагальнення і оцінка досвіду суспільного розвитку, 
соціально-культурних, історичних та спеціально юридичних основ правової системи з 
урахуванням усіх об’єктивних факторів для визначення ефективних підходів у сфері 
правового регулювання та правового захисту національних інтересів. 

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

1) Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні та національні 
виміри забезпечення стабільності», м. Львів, 19-20 квітня 2019 р. 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Захист прав людини: 
міжнародний та вітчизняний досвід», м. Київ, 16 травня. 

3) ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 24-28 вересня 2019 
р. 

9. Видавнича діяльність. 
Статті: 

1) Гендерна рівність в Україні в умовах глобалізації//Науковий вісник 
Ужгородського НУ. Серія «Право». – 2019. - № 56 – С. 24-30 (0,7 друк. арк.). 

2) Освітні процеси як основа становлення правосвідомості в Першій 
Чехословацькій республіці (1918-1938 р.р.)/ /Вісник Нац. акад. керівних кадрів 
культури і мистецтв. Серія «Культурологія» – 2019. – № 2 – С. 190-194 (0,3 друк. 
арк.). 
Тези: 



1) Верховенство права – найвища демократична цінність на шляху трансформації 
національної правової системи // Міжнародна науково-практична конференція 
«Міжнародні та національні виміри забезпечення стабільності», м. Львів, 19-20 квітня 
2019 р.  (0,3 друк. арк.) 

2) Трансформація влади у демократичну форму держави // Міжнародна науково-
практична конференція «Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід», 
м. Київ, 16 травня (0,3 друк. арк.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 
даних Web of Science: 

Освітні процеси як основа становлення правосвідомості в Першій Чехословацькій 
республіці (1918-1938 р. р.)/ / 

Вісник Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. Серія «Культурологія» – 
2019. – № 2 – С. 190-194 (0,3 друк. арк.). 

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

Гендерна рівність в Україні в умовах глобалізації//Науковий вісник Ужгородського 
НУ. Серія «Право». – 2019. - № 56 – С. 24-30 (0,7 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. 
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