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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – 

«Універсальність прав людини в сучасному інформаційному суспільстві», 

2,0 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи –

«Універсальність прав людини в сучасному інформаційному суспільстві 

обсяг виконаної наукової роботи складає», 5,0 друк. арк. 

4.1. Форми  впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень, розділи підручника, навчального посібника. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

 Полягає у комплексному дослідженні й ґрунтовному аналізі змісту та обсягу 

універсальності та релятивізму правових цінностей національних правових 

систем шляхом встановлення загальних принципів реалізації прав людини. 

Міжнародні стандарти покликані скасувати відмінності в сфері реалізації прав і 

свобод людини, які проявляються на глобальному і національному рівнях, 

стверджуючи їх універсальний характер. Інтернет як один з найцінніших і 

найдоступніших суспільних ресурсів є ефективним каналом реалізації прав 

людини та характеризується низкою особливостей, що сприяє інтеграції  

принципу універсальності прав людини в національні правові системи.   

5. –  

6. Зв’язок з практикою: 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Прочитала два семінари практичним працівникам в Управлінні освіти 

Немишлянського р-ну м. Харкова. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Науковий висновок щодо змісту проектів Закону України про державну 

реєстрацію суб’єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні (реєстр. № 

3059 від 11.02.2020 р.) , Закону України про лобізм (реєстр. № 3059-1 від 

28.02.2020 р.), Закону України про правове та прозоре регулювання діяльності з 

лобіювання (реєстр. № 3059-2 від 02.03.2020 р.) та Закону України про 

лобістську діяльність (реєстр. № 3059-3 від 03.03.2020 р.) 

7.  –  

8. Участь у конференціях, семінарах:  

- Міжнародна науково-практична конференція «XII Закарпатські правові 

читання» м. Ужгород,  29-30 квітня 2020 р.; 

- Фундаментальні проблеми юриспруденції II. «Право і неправо»: 

Всеукраїнський круглий стіл, м. Харків 18-19 вересня 2020 року; 

- 4 Харківський міжнародний юридичний форум м. Харків, 23-25 вересня 

2020 року,  



 

- Круглий стіл «Бізнес і права людини: сучасні напрями досліджень», Харків 

23-24 вересня, 2020 р.  

- Панельна дискусія «Людська гідність і гендерна рівність: конституційні 

метаморфози»,  Харків,  25 вересня 2020 р.  

9. Видавнича діяльність: 

Підручники: 

Загальна теорія права: підручник / [О.В.Петришин, Д.В.Лук’янов, В.С. 

Смородинский  та ін.]; за ред.. О.В. Петришина. – Харків: Право, 2020, С. 300-

317  (особистий внесок - 1,1 друк. арк.) 

Навчальні посібники: 

Тематика курсових робіт з теорії права (галузь знань 081 “Право”, освітньо-

кваліфікаційний рівень “Бакалавр”), для студентів І курсу денних факультетів / 

уклад.: О. В. Петришин, та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого”, 

2020. – 52 с. [електронний ресурс] (особистий внесок  0,7  друк. арк.) 

Статті: 

1) Дашковська О. Р. Недержавне правове регулювання: окремі 

загальнотеоретичні аспекти // Філософія права і загальна теорія права. – 2020. – 

№ 1 - С. 38-52 (0,8 друк. арк.) фахове видання Index Copernicus 

International (Республіка Польща) 

2) О. Р. Дашковська, О. А. Явор Правові засади status quo дітей, які були 

неправомірно вивезені за межі України // Journal «ScienceRise: Juridical Science» 

№1(11)2020. С. 4-10 (особистий внесок 0,5 друк. арк.) фахове видання The 

General Impact Factor (GIF), Index Copernicus International (Республіка Польща) 

Тези: 

1) Дашковська О. Р. Недержавне правове регулювання: загальнотеоретична 

характеристика  // Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІ. Право і 

неправо: Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу (18–19 вересня 2020 

року) / уклад.: С. Максимов, Н. Сатохіна. — Харків, 2020. — С. 28-31 (0,5 друк 

арк.) 

2) Дашковська О. Р. Соціально-економічні права людини в умовах 

глобалізації // XII Закарпатські правові читання: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції 29-30 квітня 2020 р., м. Ужгород 

/Ужгородський національний університет; 2020. С. 64-68  (0,5 друк. арк.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science.   

Scopus: 

Dashkovska, O., Yavor, O., Brovchenko, T., Huz, Y., Barabash, O. Características 

de la implementación del derecho deportivo (The features of the implementation of 

the sports law) // Retos, (2020), (39), р. 500-504. (0,5 друк. арк.)    

https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/80302/61164 

Web of Science: 

1) Baranov P., Mamychev A., Magomedov R.М., Dashkovska O. R., Serhii 

Boldyriev Social and political integrity and political and legal order // Turismo-

estudos e praticas n. 2 (2020): Geplat: Caderno Suplementar, n. 2, março 2020  (0,4 

друк. арк.) 

http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/1186  

https://legalforum.nlu.edu.ua/events/biznes-i-prava-liudyny-suchasni-napriamy-doslidzhen/
https://legalforum.nlu.edu.ua/events/liudska-hidnist-i-henderna-rivnist-konstytutsijni-metamorfozy/
https://legalforum.nlu.edu.ua/events/liudska-hidnist-i-henderna-rivnist-konstytutsijni-metamorfozy/
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=ScienceRise:%20Juridical%20Science
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=ScienceRise:%20Juridical%20Science
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/80302/61164
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/1186


 

2) Dashkovska, O., Yavor, O., Brovchenko, T., Huz, Y., Barabash, O. 

Características de la implementación del derecho deportivo (The features of the 

implementation of the sports law) // Retos, (2020), (39), р. 500-504. (0,5 друк. арк.)    

https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/80302/61164  

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

1) Член редакційної колегії збірника наукових праць «Державне будівництво 

та місцеве самоврядування» 

2) Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економічна теорія і 

право» 

3) Член редакційної колегії збірника наукових праць «Філософія і загальна 

теорія права» 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого . 

12. – 18. –  
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Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № _____ від 

_______________ 2020 р. 
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