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2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії  і філософії права. 

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

«Перспективи модернізації правової системи України», 1,5 друк. арк.  

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

«Перспективи модернізації правової системи України», 5,6 друк. арк.  

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

доповідей, наукові та методичні посібники. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Сформульована сутність модернізації правової системи України, її напрямки 

в процесі впливу глобалізаційних процесів на її складові елементи -  

нормативний та ідеологічний, визначені напрямки  правової політики держави  

у сфері модернізації правової системи України;  проаналізовано  стан механізму 

забезпечення та реалізації  міжнародних  стандартів прав і свобод людини у 

процесі модернізації правової системи України;  сформульовано  поняття 

механізму модернізації правової системи. 

5. – 7. –  

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Міжнародна наукова інтернет –конференція «Безпека людини і реалізація 

права на працю в сучасних умовах життєдіяльності» , м. Харків, 23-24 квітня 2020 

р.  

2) Всеукраїнська наукова-практична конференція «Актуальні питання 

правового забезпечення поліцейської діяльності в Україні», м. Кривий Ріг, 26 

листопада 2020 р.- Донецький юрид. Інститут МВС України 

 

9. Видавнича діяльність: 

Навчально-методичні 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] – С.47-48, С.51-52 (0,2 друк.арк.) 

Статті: 

1) Міжнародні стандарти права людини // Порівняльне-аналітичне право- 

2020. –№1.- С.56-50 (0,6 друк.арк) 

2) Судовий прецедент і судова практика // Порівняльне-аналітичне право.- 

2020. - №1. – С.56-50 (0,6 друк.арк) 

3) Правова політика української держави у сфері модернізації правової 

системи України //Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. -№1.-

С.39-42. (0,7друк.арк.) 

4) Ідеологічна складова правової системи в умовах її модернізації// 

Юридичний науковий електронний журнал.-2020.-№1.-С.65-68 (0,6 друк.арк.) 
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5) Теоретико-методологічні основи модернізаційних процесів, їх 

вплив на сутність державно-правових процесів// Юридичний науковий 

електронний журнал.-2020.-№6.-С.29-33. (0,7 друк.арк.) 

6) Правила юридичної техніки у правових системах Туркменістана та  

Республіки Узбекістан  // Юридичний науковий електронний журнал.-2020.-

№8.-С.29-33. (0,7 друк.арк.) 

7) Хаустова М.Г. , ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ XIX – 

НАЧАЛА ХХ ВВ. В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИИ: 

ПРОБЛЕМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ, МЕТОДОЛОГИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ// 

QUAESTIO IURIS// UNIV ESTADO RIO JANEIRO , RUA SAO FRANCISCO 

XAVIER, 524-BLOCO F, RIO DE JANEIRO RJ, BRAZIL, 20559-900// 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/issue/view/2346.- Том 14, 

№2, 2020 

Тези: 

1) Основи класифікації правових систем сучасності// Міжнародна наукова 

інтернет –конференція «Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних 

умовах життєдіяльності», м. Харків, 23-24 квітня 2020 р.- С.250-254 (0,4 

друк.арк.) 

2) Юридична конструкція: сутність та значення в юридичній техніці// 

Міжнародна наукова інтернет –конференція «Безпека людини і реалізація права 

на працю в сучасних умовах життєдіяльності» , м. Харків, 23-24 квітня 2020 р. – 

С. 267-271 (0,4друк.арк.) 

3) Про розбудову системи забезпечення якості освіти//Курси підвищення 

професійної майстерності, 2020р. (0,3 друк.арк.) 

4) Модернізація правоохоронної діяльності В Україні: сутність та 

напрямки//Всеукраїнська наукова-практична конференція «Актуальні питання 

правового забезпечення поліцейської діяльності в Україні», м. Кривий Ріг, 26 

листопада 2020 р.- Донецький юрид. інститут МВС України.- С. 21-23. (0,3 

друк.арк.)  

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

даних Scopus, Web of Science. 

Web of Science: 

Хаустова М.Г., ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ XIX – 

НАЧАЛА ХХ ВВ. В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИИ: 

ПРОБЛЕМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ, МЕТОДОЛОГИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ// 

QUAESTIO IURIS// UNIV ESTADO RIO JANEIRO , RUA SAO FRANCISCO 

XAVIER, 524-BLOCO F, RIO DE JANEIRO RJ, BRAZIL, 20559-900// 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/issue/view/2346.- Том 14, 

№2, 2020, (0,6 друк арк.) 

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

базах даних. 

1) Міжнародні стандарти права людини // Порівняльне-аналітичне право- 

2020. –№1.- С.56-50, Index Copernicus International (Республіка Польща) (0,6 

друк.арк) 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/issue/view/2346
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/issue/view/2346
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html


 3 

2) Судовий прецедент і судова практика// Порівняльне-аналітичне 

право.- 2020.-   №1. – С.56-50, Index Copernicus International (Республіка 

Польща) (0,6 друк.арк) 

3) Правова політика української держави у сфері модернізації правової 

системи України //Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. -№1.-

С.39-42., Index Copernicus International (Республіка Польща) (0,7друк.арк.) 

4) Ідеологічна складова правової системи в умовах її модернізації// 

Юридичний науковий електронний журнал.-2020.-№1.-С.65-68, Index 

Copernicus International (Республіка Польща) (0,6 друк.арк.) 

5) Теоретико-методологічні основи модернізаційних процесів, їх вплив на 

сутність державно-правових процесів// Юридичний науковий електронний 

журнал.-2020.-№6.-С.29-33, Index Copernicus International (Республіка Польща) 

(0,7 друк.арк.) 

6) Правила юридичної техніки у правових системах Туркменістана  та 

Республіки Узбекістан // Юридичний науковий електронний журнал.-2020.-

№8.-С.29-33, Index Copernicus International (Республіка Польща) (0,7 друк.арк.) 

10. – 17. –  

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році:  

Подяка від Харківської обласної організації Союзу юристів України за 

активну роботу в Союзі юристів України та за сумлінне виконання службових 

обов’язків, професіоналізм, ініціативу та наполегливість в роботі з нагоди 

святкування 8 жовтня 2020 року Дня юриста. 

 

 

_________ доц. Марина Хаустова 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № _____ від 

_______________ 2020 р. 

 

 

Завідувач кафедри 

теорії і філософії права   __________ проф. Олександр Петришин 
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