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4.1. Форми впровадження виконаних НДР  

(наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що  у роботі  

сформульовані висновки, що глобалізація – явище у своїй основі об’єктивне, яке 

носить системний характер, тобто охоплює усі сфери життя суспільства. Разом із 

тим велику роль у цьому процесі грають її учасники  суб’єкти, найбільш 

важливими серед яких є держави. Саме вони визначають рівень (масштаби) 

розповсюдження глобалізаційних процесів та напрямок (посилення або 

гальмування) їх розвитку. 

 Особливу увагу  в межах науково-дослідницької роботи приділено сутності 

правової політики. Виокремлені пріоритети правової політики в Україні: 

- встановлення системи правових обмежень для публічної влади, які втілюються 

в життя за допомогою таких принципів, як поділ влади, парламентарізм, 

верховенство закону, взаємна відповідальність держави та особи та ін. 

- формування інститутів громадянського суспільства, що передбачає  створення і 

діяльність різноманітних інституцій – організацій та асоціацій, які об’єднують 

людей зі спільними інтересами; 

-  реформування ефективної судової системи; 



  

- забезпечення принципу верховенства права, зміцнення законності  та 

правопорядку. 

-створення сучасної нормативно-правової основи стабільного інноваційного 

розвитку держави та сприяння розвитку  інформаційного суспільства, цифрової 

конкурентоспроможної ринкової економіки, забезпечення реалізації прав і 

свобод людини та громадянина; - затвердження конституційної законності як 

правового режиму функціонування держави та суспільства, стабільної системи 

правозастосування, яка гарантує визнання,  дотримання та захист прав і свобод 

людини і громадянина, у тому числі у соціальній сфері; -подолання кримінальної 

тенденції розвитку суспільства та держави. 

 Удосконалено: - аналіз факторів взаємодії між глобалізаційними змінами та 

правами людини у сучасному суспільстві в умовах цифровізації; - виокремлені 

ознаки трансформації інституту прав та свобод: видозмінення змісту прав 

людини під натиском глобальних проблем сучасності;  поява  та  правова 

розробка нових прав і свобод людини; універсалізація та регіональність прав 

людини; ускладнення системи міжнародного правового регулювання прав 

людини;  

- в умовах глобалізаційних процесів особливої уваги також заслуговує стандарти 

прав людини в сфері цифрових технологій та подальша розробка прав людини на 

заборону дискримінації у будь-яких сферах відносин.  

- будь-яка правова система є не лише результатом власної еволюції, а, скоріше, 

наслідком усіх глобалізаційних процесів у світі та запозичення зарубіжного 

досвіду 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи. (за 2021 р.) 

пов'язана із тим, що досягнутий рівень глобалізації здійснює суттєвий вплив на 

хід політичних та правових процесів в країні, у тому  числі і на розвиток 

держави, механізм держави та її форму, тип держави, її внутрішні та зовнішні 

функції, суверенітет. Аналізується, що правова політика спрямована на 

упорядкування правової сфери, яка своїм юридичним інструментарієм здатна 

оптимізувати економічні, політичні, соціальні, екологічні та інші відносини. 



  

Формування правової політики є об’єктивною необхідністю в 

демократичній державі, де панує верховенство права. Постійно зростають та 

підсилюються управлінська функція права, роль і значущість правосвідомості, 

розширюються договірні засади правового регулювання, що також свідчить про 

актуалізацію питань правової політики. Актуальність дослідження глобалізації 

та  правової політики пов’язана з необхідністю постійного вдосконалення права, 

правового регулювання, з потребою цілеспрямовано змінювати правову систему 

та визначати вектор правового розвитку суспільства 

 

Видання методичної літератури :  

1) 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”, 2021. – 52 с. [електронний ресурс] – С.47-48, С.51-52 (ос.внесок – 0,4);   

2) Робоча програма навчальної дисципліни  «Юридична техніка»: галузь 

знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», Напрям підготовки 6.030401 

«Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» для абітурієнтів / 

укладачі О. В. Петришин [та ін.] - Х.: Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого», 2021. [електронний ресурс; 

3) Програма навчальної дисципліни «Теорія права» (напрям підготовки 

«Правоохоронна діяльність») 

4) Робоча програм навчальної дисципліни «Теорія права» (напрям підготовки 

«Правоохоронна діяльність») 

5) Силабус навчальної дисципліни «Теорія права» (напрям підготовки 

«Правоохоронна діяльність») 

 

8. Участь у конференціях, семінарах : 

1) Всеукраїнська науково-теоретична конференція  «Політична система України 

за умов глобальних викликів і локальних проблем» (XXXIV Харківські 

політологічні читання), м.Харків, 21 квітня 2021 року . 



  

2) II Круглий стіл «Цифрові трансформації України 2021: виклики та 

реалії», м. Харків, 20 вересня 2021 р. НДІ правового забезпечення інноваційного 

розвитку НАПрН України. 

3) Круглий стіл «Інноваційний процес в умовах глобальних викликів» м. Харків,  

5 жовтня 2021 року НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН 

України.  

 

9. Видавнича діяльність  

Статті  

1) Правила юридичної техніки у правових системах Туркменістана  та 

Республіки Узбекістан//Юридичний науковий електронний журнал.-2021.-№1.-

С.42-47.(0,7 друк.арк.) 

2)  Правова  політика України в умовах інтеграції до Європейського Союзу// 

Право і інновації, -2021.- № 1 (33)- С.74-82 (0,7 друк.арк.) 

3) Права людини  в інформаційному суспільстві  в умовах глобалізаційних 

процесів// Право і інновації, -2021.- № 3 (35)- С.74-82 (0,8друк.арк.) 

4) Правова політика та правова культура: проблема співвідношення в умовах  

цифровізації// Право та інноваційне суспільство, -2021.- № 2 (17)-  (0,7 друк.арк.) 

Тези:  

1) Цілі та пріоритети правової політики сучасної України// XXXIV Харківські 

політологічні читання, м.Харків, 21 квітня 2021 року, 0,3 друк.арк. 

2) Стандарти прав людини в 

сфері цифрових технологій під впливом глобалізаційних викликів// II Круглий 

стіл «Цифрові трансформації України 2021: виклики та реалії», м. Харків, 20 

вересня 2021 р., 04 друк.арк. 

3) Cутність державної інформаційної політики в умовах розвитку 

інформаційного суспільства в Україні// Круглий стіл «Інноваційний процес в 

умовах глобальних викликів» м. Харків,  5 жовтня 2021 року, 0,4 друк.арк.  

  



  

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Web of Science  

1) State and legal doctrines of Russia in the XIX - early XX centuries in their national-

cultural dimension: problems of actualization, methodology and systematization // 

REVISTA SAN GREGORIO // 

http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO  Num. №44. – 

2021.C.45-51. (0,5 друк арк) 

 

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

наукометричних базах даних. 

1. Хаустова М.Г. Правила юридичної техніки у правових системах 

Туркменістана  та Республіки Узбекістан // Юридичний науковий електронний 

журнал.-2021.-№1.-С.42-47. (0,7 друк.арк.) Index Copernicus 

International (Республіка Польща) 

2.  Хаустова М.Г Правова  політика України в умовах інтеграції до 

Європейського Союзу// Право і інновації, -2021.- № 1 (33)- С.74-82 (0,7 

друк.арк.) (ERIH PLUS, – ResearchBib, PBN, MIAR, Index Copernicus). 

3.  Хаустова М.Г. Права людини  в інформаційному суспільстві  в умовах 

глобалізаційних процесів// Право і інновації, -2021.- № 3 (35)- С.74-82 (0,8 

друк.арк.) (ERIH PLUS, – ResearchBib, PBN, MIAR, Index Copernicus).  

4.  Хаустова М.Г. Правова політика та правова культура: проблема 

співвідношення в умовах  цифровізації// Право та інноваційне суспільство, -

2021.- № 2 (17)-  (0,7 друк.арк.) (ERIH PLUS, – ResearchBib, PBN, MIAR, Index 

Copernicus). 
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Список наукових праць, опублікованих 2021 році у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: 

 
№  Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск, 

перша-остання сторінки 

роботи 

Статті 

1 Evgeny A. Apolsky, 

Andrey Yu. Mordovtsev, 

Tatyana V. 

Mordovtseva, Valery K. 

Tsechoev, Maryna G. 

Khaustova 

State and legal doctrines of 

Russia in the XIX - early XX 

centuries in their national-

cultural dimension: problems of 

actualization, methodology and 

systematization 

REVISTA SAN 

GREGORIO // 

http://revista.sangregorio.e

du.ec/index.php/REVISTA

SANGREGORIO 

Num. №44. – 2021.C.45-

51 
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