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1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Сатохіна Наталія Іванівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри філософії. 

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

«Герменевтична традиція у філософії права: сучасний стан та перспективи 

розвитку» (1,5 друк. арк.). 

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

«Герменевтична традиція у філософії права: сучасний стан та перспективи 

розвитку» (3,4 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – розділи у колективній 

монографії, наукові статті, тези доповідей, переклади наукових статей з 

англійської мови. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у переосмисленні 

сутності та завдань герменевтичної філософії права в світлі нових підходів, 

визначення природи зв’язку її онтологічного та методологічного аспектів та 

окресленні перспектив подальшого розвитку герменевтичної концепції права. 

Продовжене осмислення онтологічних, епістемологічних, аксіологічних та 

антропологічних аспектів здійснення права та інших філософсько-правових 

проблем духовного життя суспільства. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів: 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) —   

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів —  

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України —  

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади —  

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень —  

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів —  

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування —  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам —  

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

та місцевого самоврядування, організацій та громадян —  

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) — 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

всеукраїнські конференції: 



 Міжнародний круглий стіл «Перспективи застосування правосуддя 

перехідного періоду в Україні», 25 травня 2016 р., м. Київ, Україна; 

 Всеукраїнський круглий стіл «Толерантність як правова цінність», 2 червня 

2016 р., м. Харків, Україна; 

 Міжнародна конференція «Філософія діалогу й порозуміння в побудові 

європейської й світової спільнот», 22 – 24 червня 2016 р., м. Львів, Україна; 

 Міжнародний круглий стіл «Права людини: філософські, теоретико-

юридичні та політологічні виміри», 28 – 29 жовтня 2016 р., м. Львів, Україна. 

зарубіжні конференції — 

9. Видавнича діяльність: 

методична література —  

монографії — всього 1 / 1,3 друк. арк.: 

 Сатохіна Н. І. Герменевтичний вимір правової реальності / Н. І. Сатохіна 

// Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : 

монографія /  О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко та ін.; за ред. О. 

Г. Данильяна. —  Х. : Право, 2016. — 488 с. (С. 355–372) (30 друк.арк./0,8 друк. 

арк.); 

 Сатохіна Н. І. Прощення і примирення: філософсько-правове осмислення 

/ Н. І. Сатохіна // Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження 

актуальних проблем : монографія /  О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. 

Жданенко та ін.; за ред. О. Г. Данильяна. —  Х. : Право, 2016. — 488 с. (С. 419–

430) (30 друк.арк./0,5 друк. арк.); 

статті — всього 4 / 2,0 друк. арк.: 

у вітчизняних виданнях — 4 / 2,0 друк. арк.: 

 Сатохіна Н. І. Толерантність як взаємне винання / Н. І. Сатохіна // 

Толерантність у транзитивних суспільствах: філософський, правовий, 

політичний, соціологічний виміри : Збірка наукових статей та есе. — Харків : 

Юрайт, 2016. — С. 93–98 (0,3 друк. арк.); 

 Сатохіна Н. І.  Обґрунтування прав людини: реконструкція проблеми / Н. 

І. Сатохіна // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава 

Мудрого. Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. : 

А. П. Гетьман та ін. — Х. : Право, 2016. — № 1. — С. 119–127 (0,6 друк. арк.); 

 Сатохіна Н. І. Юриспруденція як фронетичний досвід: постановка 

проблеми / Н. І. Сатохіна // Проблеми законності. — 2016. — № 133. — С. 241–

248 (0,6 друк. арк.); 

 Сатохіна Н. І. Освоєння минулого: правда, справедливість, примирення / 

Н. І. Сатохіна // Матеріали Міжнародного круглого столу «Права людини: 

філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри», Львів, 28–29 

жовтня 2016 р. (0,5 друк. арк.). 

у зарубіжних виданнях —   

тези доповідей — всього 1 / 0,1 друк.арк.: 

 Сатохина Н. И. Мир как утопия права / Н. И. Сатохина // Матеріали 

міжнародної конференції «Філософія діалогу й порозуміння в побудові 

європейської й світової спільнот». — Львів, 2016. — С. 251–252 (0,1 друк. арк.); 



переклади наукових статей — всього 1: 

 Булыгин Е. В. Судебные решения и правотворчество / Пер. с англ. Н. И. 

Сатохина // Избранные работы по теории и философии права / под науч. ред. М. 

В. Антонова, Е. Н. Лисанюк, С. И. Максимова. — СПб. : Алеф-пресс, 2016. – С. 

183–199; 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних всього 2 / 1,2 друк. арк.: 

9.1.1. Публікації у наукометричних базах РІНЦ; EBSCO Publishing, Inc. всього 2 

/ 1,2 друк. арк.: 

 Сатохіна Н. І.  Обґрунтування прав людини: реконструкція проблеми / Н. 

І. Сатохіна // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава 

Мудрого. Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. : 

А. П. Гетьман та ін. — Х. : Право, 2016. — № 1. — С. 119–127 (0,6 друк. арк.); 

 Сатохіна Н. І. Юриспруденція як фронетичний досвід: постановка 

проблеми / Н. І. Сатохіна // Проблеми законності. — 2016. — № 133. — С. 241–

248 (0,6 друк. арк.). 

10. Членство у редакційних колегіях —  

11. Членство у спеціалізованих вчених радах —  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були —  

13. Підготовка відгуків на автореферати —  

14.   Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом —  

15.   Співробітництво з закордонними організаціями —  

16.   Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією —  

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та науково-дослідного сектору —  

18.   Відзнаки чи нагороди у звітному році —  

 

 

Асистент                                                            Н. І. Сатохіна 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри філософії __________________________ . 

 


