
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 
1. Хаустова Марина Геннадіївна. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії  і філософії права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Теоретико- 

методологічні основи модернізації правової системи України», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Теоретико- 

методологічні основи модернізації правової системи України», 1,5 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. 

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 конституціоналізаціі 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. 
Проаналізований світовий досвід та критерії, які впливають на формування та 
модернізацію правових систем інших країн світу. 

8. Участь у конференціях, семінарах:  
1) Всеукраїнська науково-практична студентська Конференція з актуальних питань 

теорії і філософії права, 31 жовтня 2019, м. Харків 
2) Міжнародна наукова - практична конференція « Актуальні проблеми сучасного 

міжнародного права»: зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк. міжнар.-прав. читань, 
Харків, 25 листопада  2019 р. 

3) Міжнародна наукова - практична конференція « Актуальні проблеми сучасного 
міжнародного права»: зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк. міжнар.-прав. читань, 
Харків,  25травня  2019 р. 

9. Видавнича діяльність:  
1) Хаустова М.Г. Ісламська правова сім’я як одна з провідних правових сімей світу. 

Головні терміни мусульманського права – шаріат і фікх/ М. Хаустова, Д.Юхименко// 
Електронне наукове фахове видання «Порівняльне аналітичне право». – 2019. - №1. – 
С. 76-79. (0,8 друк. арк.) Міжнародна наукометрична база даних Index Copernicus 
International (Республіка Польща) 

2) Хаустова М.Г. Вплив глобалізації на правову систему України/ М. Хаустова, 
К.Липнік/ М. Хаустова, К.Липнік // Електронне наукове фахове видання 
«Порівняльне аналітичне право». – 2019. - №1.-С. 66-70 (0,8 друк. арк.) Міжнародна 
наукометрична база даних Index Copernicus International (Республіка Польща) 
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3) Хаустова М.Г. Універсальне та культурно- специфічне у правосвідомості / М. 
Хаустова, В. Пачколіна // Електронне наукове фахове видання «Порівняльне 
аналітичне право». – 2019. - №1.-С. 70-73 (0,9 друк. арк.) Міжнародна наукометрична 
база даних  Index Copernicus International (Республіка Польща) 

4) Хаустова М.Г. Верховенство права – як провідний принцип модернізації 
правової системи України / М. Хаустова, А.Гой// Електронне наукове фахове видання 
«Порівняльне аналітичне право». – 2019. - №1. –С.60-62. (0,8друк. арк.) Міжнародна 
наукометрична база даних Index Copernicus International (Республіка Польща) 

5) Хаустова М.Г. Вплив релігійних традицій на систему права в країнах 
ісламського світу / М. Хаустова, К. Лагутіна// Електронне наукове фахове видання 
«Порівняльне аналітичне право». – 2019. - №1.-С. 63-66 (0,9 друк. арк.) Міжнародна 
наукометрична база даних Index Copernicus International (Республіка Польща) 

6) Хаустова М.Г., Федоровська М. Сутність поняття злочину геноциду в 
міжнародному праві / М. Хаустова, М. Федоровська// Електронне наукове фахове 
видання «Порівняльне аналітичне право». – 2019. - №1.-С. 73-76 (0,9друк. арк.) 
Міжнародна наукометрична база даних Index Copernicus International (Республіка 
Польща) 

7) Хаустова М.Г. Монархія як особлива форма державного правління/М.Хаустова ,  
Д. Терещук // Юридичний науковий електронний журнал.– 2019.– №6. –С.43-48  (0, 9 
друк. арк..) Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus International 
(Республіка Польща)  

8) Хаустова М.Г. Теоретико - методологічні основи модернізаційних процесів, їх 
вплив на сутність державно-правових процесів/ Право і суспільство.-2019.- №6. –
С.32-43 (0,6 друк.арк.) Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus 
International (Республіка Польща)  

9) Хаустова М.Г. Правова політика української держави у сфері модернізації 
правової системи України / Юридичний науковий електронний журнал .-2019.-№6.- 
С.42-51. – (0,7 друк.арк) Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus 
International (Республіка Польща) 

Тези: 
Хаустова М.Г. Модернізація правової системи: сутність та фактори // II Харківські 

міжнародно-правові читання, м. Харків, 21 листопада 2019. (0,3 друк.арк.) 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science: 
Хаустова М.Г. Голова державного інституту в змішаних та гібрідних політичних 

системах /EL REPRESENTANTE DEL INSTITUTO DE ESTADO ENLOS SISTEMAS 
POLÍTICOS HÍBRIDOS Y MEZCLADOS //Журнал - ORBIS Revista Científica 
Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences / 
PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / №41, 2019. С.130-139 
(особистий внесок – 0,1 друк.арк.) 

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

1) Хаустова М.Г. Ісламська правова сім’я як одна з провідних правових сімей світу. 
Головні терміни мусульманського права – шаріат і фікх/ М. Хаустова, Д.Юхименко// 
Електронне наукове фахове видання «Порівняльне аналітичне право» . – 2019. - №1. 
(0,8 друк. арк.) Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus International 
(Республіка Польща) 
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2) Хаустова М.Г. Вплив глобалізації на правову систему України/ М. Хаустова, 
К.Липнік/ М. Хаустова, К.Липнік // Електронне наукове фахове видання 
«Порівняльне аналітичне право». – 2019. - №1. (0,8 друк. арк.) Міжнародна 
наукометрична база даних  Index Copernicus International (Республіка Польща) 

3) Хаустова М.Г. Універсальне та культурно- специфічне у правосвідомості / М. 
Хаустова, В. Пачколіна // Електронне наукове фахове видання «Порівняльне 
аналітичне право» . – 2019. - №1. (0,9 друк. Арк.)  Міжнародна наукометрична база 
даних  Index Copernicus International (Республіка Польща) 

4) Хаустова М.Г. Верховенство права – як провідний принцип  модернізації 
правової системи України / М. Хаустова, А.Гой//  Електронне наукове фахове видання 
«Порівняльне аналітичне право». – 2019. - №1. (0,8друк. Арк.) Міжнародна 
наукометрична база даних  Index Copernicus International (Республіка Польща) 

5) Хаустова М.Г. Вплив релігійних традицій на систему права в країнах 
ісламського світу / М. Хаустова, К. Лагутіна// Електронне наукове фахове видання 
«Порівняльне аналітичне право». – 2019. - №1. (0,9 друк. Арк.) Міжнародна 
наукометрична база даних  Index Copernicus International (Республіка Польща) 

6) Хаустова М.Г. Федоровська М. Сутність поняття злочину геноциду в 
міжнародному праві  / М. Хаустова, М. Федоровська// Електронне наукове фахове 
видання «Порівняльне аналітичне право». – 2019. - №1. (0,9друк. арк.) Міжнародна 
наукометрична база даних  Index Copernicus International (Республіка Польща) 

7) Хаустова М.Г. Монархія як особлива форма державного правління/М.Хаустова ,  
Д. Терещук // Юридичний науковий електронний журнал.– 2019.– №6 (0, 9 друк. 
арк..) Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus International 
(Республіка Польща) 

8) Хаустова М.Г. Теоретико - методологічні основи модернізаційних процесів, їх 
вплив на сутність державно-правових процесів/ Право і суспільство.-2019.- №6. –
С.32-43 (0,6 друк.арк.) Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus 
International (Республіка Польща)  

9) Хаустова М.Г. Правова політика української держави у сфері модернізації  
правової системи України/ Юридичний науковий електронний журнал .-2019.-№6.- 
С.42-51.  – (0,7 друк.арк) Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus 
International (Республіка Польща) 

10. – 18. –   
 
 

_________ доц. М.Г. Хаустова 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 02 грудня 2019 р. 

 
Завідувач кафедри 
теорії і філософії права     _________проф. О. В. Петришин 
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Додаток № 1 
№ 
з/п Назва виду роботи Години 

1 

Web of science:  
Хаустова М.Г., Голова державного інституту в зміщаних та гібрідних 

політичних системах /EL REPRESENTANTE DEL INSTITUTO DE 
ESTADO EN LOS SISTEMAS POLÍTICOS HÍBRIDOS Y MEZCLADOS 
//Журнал - ORBIS Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / 
Scientific e-journal of Human Sciences / PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-
1594 / By Fundación Unamuno / №41, 2019. С.130-139 

83 

3 1. Ісламська правова сім’я як одна з провідних правових сімей світу. 
Головні терміни мусульманського права – шаріат і фікх/ М. Хаустова, Д. 
Юхименко // Електронне наукове фахове видання «Порівняльне 
аналітичне право». – 2019. - №1. – С. 76-79 Міжнародна наукометрична 
база даних Index Copernicus International (Республіка Польща) 

100 

2. Вплив глобалізації на правову систему України/ М. Хаустова, 
К.Липнік/ М. Хаустова, К.Липнік // Електронне наукове фахове видання 
«Порівняльне аналітичне право». – 2019. - №1.-С. 66-70 Міжнародна 
наукометрична база даних  Index Copernicus International (Республіка 
Польща) 

100 

3. Універсальне та культурно- специфічне у правосвідомості / М. 
Хаустова, В. Пачколіна // Електронне наукове фахове видання 
«Порівняльне аналітичне право» . – 2019. - №1.-С. 70-73 Міжнародна 
наукометрична база даних  Index Copernicus International 

100 

4. Верховенство права – як провідний принцип  модернізації правової 
системи України / М. Хаустова, А.Гой//  Електронне наукове фахове 
видання «Порівняльне аналітичне право» . – 2019. - №1. –С.60-62. 
Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus International  

100 

5. Вплив релігійних традицій на систему права в країнах ісламського 
світу// Електронне наукове фахове видання «Порівняльне аналітичне 
право». – 2019. - №1.-С. 63-66 Міжнародна наукометрична база даних  
Index Copernicus International (Республіка Польща) 

100 

6. Сутність поняття злочину геноциду в міжнародному праві  // 
Електронне наукове фахове видання «Порівняльне аналітичне право». – 
2019. - №1.-С. 73-76 Міжнародна наукометрична база даних  Index 
Copernicus International (Республіка Польща) 

100 

7) Монархія як особлива форма державного правління //  Юридичний 
науковий електронний журнал.– 2019.– №6. –С.43-48 Міжнародна 
наукометрична база даних  Index Copernicus International (Республіка 
Польща)  

100 

8) Теоретико - методологічні основи модернізаційних процесів, їх 
вплив на сутність державно-правових процесів/ Право і суспільство.-
2019.- №6. –С.32-43 Міжнародна наукометрична база даних  Index 
Copernicus International (Республіка Польща)  

120 

9) Правова політика української держави у сфері модернізації  правової 
системи України/ Юридичний науковий електронний журнал .-2019.-№6.- 
С.42-51. Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus 
International (Республіка Польща) 

120 

15 Модернізація правової системи: сутність та фактори // II Харківські 
міжнародно-правові читання, м. Харків, 21 листопада 2019 20 

17 Керівництво науковою роботою студентів з підготовки: 
Наукові статті: 210  
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1) Лагутіна К.О., Студентка 1 курсу 2 групи міжнародно-правовий 
факультет  «Вплив релігійних традицій на систему права в країнах 
ісламського світу »;  

2) Пачколіна В. А. студент 1 курсу, 7 факультету «Право», 4 групи 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого «Універсальне та культурно-специфічне у 
правосвідомості»;  

3) Гой А. Курсант 1 курсу 2 групи Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Інституту підготовки юридичних 
кадрів для органів Служби безпеки України «Верховенство права – як 
провідний принцип модернізації правової системи України»;  

4) Федоровська М.А. студентка 1 курсу 1 групи міжнародно-правовий 
факультет Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
«Сутність поняття злочину геноциду в міжнародному праві»;  

5) Липнік В. студент 1 курсу, 7 факультету «Право», 1 групи НЮУ ім. 
Ярослава Мудрого «Вплив глобалізації на правову систему України» 

6) Юхименко Дар'я Сергіївна, студентка 07-18-01, спеціальність 081 
Право, Студентка 1 курсу 1 групи міжнародно-правовий факультет 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого «Ісламська 
правова сім’я як одна з провідних сімей світу. Головні терміни 
мусульманського права – шаріат та фікх»;  

7. Терещук Д. Курсант 2 курсу 2 групи Інституту підготовки 
юридичних кадрів для органів Служби безпеки України Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого  «Монархія як 
особлива форма державного правління». 

Тези доповідей на конференцію: 
1) Всеукраїнська науково-практична студентська Конференція з 

актуальних питань теорії і філософії права, 31 жовтня 2019, м.Харків: 
Гавришок Аліна Сергіївна Національний юридичний Університет  

Ярослава Мудрого Інститут підготовки Юридичних кадрів для Служби 
безпеки України 1 курс 2 група «Вплив глобалізації на функції держави»; 

Бубнюк В. Курсант 1 курсу1 групи Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого  Інституту підготовки юридичних 
кадрів для органів Служби безпеки України «Міжнародні стандарти в 
контексті євроінтеграційних процесів в Україні»;  

Городинская Н. Курсант 1 курсу1 групи Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого  Інституту підготовки юридичних 
кадрів для органів Служби безпеки України «Основи класифікації 
правових систем»;  

Колеснікова Т. О. Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби 
безпеки України  1 курс, 2 група «Право на інформацію та інтернет»;  

Кузякін Б.В. Курсант 1 курсу 2 групи Інститут підготовки юридичних 
кадрів для СБ України Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого «Вплив глобалізації на сучасний світ»;  

Петрик А. Національний юридичний університет  імені Ярослава 
Мудрого ІПЮК ДЛЯ СБ України 1 курс, 1 група «Трансформація правової 
системи України в умовах глобалізації: теоретичний аспект» 

 
2) Міжнародна наукова - практична конференція « Актуальні проблеми 

сучасного міжнародного права» : зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк. 
міжнар.-прав. читань, Харків,  25 листопада  2019 р.: 

Бубнюк В. Курсант 1 курсу1 групи Національного юридичного 
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університету імені Ярослава Мудрого  Інституту підготовки юридичних 
кадрів для органів Служби безпеки України «Сутність юридичної 
відповідальності суддів»;  

Савченко  Д. курсант 1 курсу 1 групи Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого  Інституту підготовки юридичних 
кадрів для органів Служби безпеки України «Галузь інформаційного права 
крізь призму глобалізаційних процесів»;   

Панченко Карина Дмитрівна, Національний юридичний університет 
ім. Ярослава Мудрого, ІПЮК для органів Служби безпеки України, 1 
курс, 2 група «Юридична відповідальність як соціально-правове явище»;  

Петрик Андрій ІПЮК ДЛЯ СБ України, 1 курс, 1 група Адаптація 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу;  

Чехун Дарина Романівна Курсант 2 курсу 2 групи Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого Інституту підготовки 
юридичних кадрів для органів Служби безпеки України «Тенденції 
розвитку права в умовах глобалізації» 

Третяк Д.В. Національний юридичний Університет  Ярослава 
Мудрого Інститут підготовки Юридичних кадрів для Служби безпеки 
України 1 курс 2 група «Роль соціології в теорії права» 

 
3) Міжнародна наукова - практична конференція « Актуальні проблеми 

сучасного міжнародного права» : зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк. 
міжнар.-прав. читань, Харків,  25травня  2019 р.: 

Ситнік Б.О.  Курсант 3 курсу  1 групи Національного юридичного  
університету імені  Ярослава Мудрого Інституту підготовки юридичних 
кадрів для органів Служби безпеки України «Верховенство права»;  

Демчик Ольга Володимирівна  Курсант 1 курсу 2 групи Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого Інституту підготовки 
юридичних кадрів для органів Служби безпеки України «Забезпечення 
рівного доступу до зайнятості та працевлаштування за правом 
європейського Союзу та України»;  

Федоровська М. Студентка 1 курсу 1 групи Міжнародньо-правового 
факультету Національного юридичного університету імені Ярослава              
Мудрого «Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальне 
поняття, класифікація»;  

Юхименко Карина студентка 1 курсу 1 групи міжнародно-правового 
факультету національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого;  

Чехун Дарина Романівна Курсант 1 курсу 2 групи Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого  Інституту підготовки 
юридичних кадрів для органів Служби безпеки України «Кримінальні 
проступки в законодавстві України». 

 Всього: 1593 
 
 

 


