
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
АСИСТЕНТКИ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 
1. Сатохіна Наталія Іванівна. 
2. Кандидат юридичних наук, асистентка кафедри теорії і філософії права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Теоретичні та 

практичні виміри правового досвіду» (1,5 друк. арк.). 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Теоретичні та 

практичні виміри правового досвіду» (4,5 друк. арк.). 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР – розділ монографії, наукові статті, тези 

наукових доповідей, переклад наукової статті з англійської мови. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в переосмисленні основного 

питання філософії права з позицій феноменологічної герменевтики, погляді на право 
не з точки зору його інституційного виміру, а з перспективи правового досвіду.  

5. – 7. –  
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: 
мінливий концепт у мінливому світі», м. Харків, 19 – 20 квітня 2019 р. 

2) Міжнародна наукова конференція «Класична і посткласична методологія 
юридичної науки», м. Мінськ, Білорусь, 3 – 4 травня 2019 р. 

3) Міжнародна наукова конференція «Світ людини: нормативний вимір – 6: Норми 
мислення, сприйняття, поведінки: схожість, відмінність, взаємозв’язок», м. Саратов, 
Росія, 27 – 29 червня 2019 р. 

4) XXVIII Всесвітній конгрес з філософії права і соціальної філософії «Гідність. 
Демократія. Багатоманітність», м. Люцерн, Швейцарія, 7 – 12 липня 2019 р. 

5) ІІІ Міжнародний круглий стіл «Права людини: філософські, теоретико-юридичні 
та соціологічні виміри», м. Львів, 14 листопада 2019 р. 

9. Видавнича діяльність: 
Монографія: 
Сатохина Н.И. «Аргументация в праве и морали», (у співавт.), (особистий внесок – 

0,3 друк. арк.) (не увійшло до звіту за 2018 р.) 
Статті: 

1) Значимая фактичность: ценностные основания права в опыте // Человек и право: 
проблема ценностных оснований правового регулирования: сборник научных трудов. 
Минск: Академия МВД, 2019. С. 197-202 (0,4 друк. арк.). 

2) Нормативность опыта: герменевтическое измерение // Мир человека: 
нормативное измерение – 6: Нормы мышления, восприятия, поведения: сходство, 
различие, взаимосвязь: сборник трудов международной научной конференции 
(Саратов, 27–29 июня 2019 г.). Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия», 2019. С. 150-156 (0,4 друк. арк.). 

3) Experience of Law and Experience of Lawlessness: Hermeneutic Perspective // The 
Experience of Law: Collection of Articles and Essays. Kharkiv: Publisher Oleg 
Miroshnychenko, 2019. P. 18-30 (0,8 друк. арк.). 

4) Опыт права и опыт бесправия: герменевтическая перспектива // Філософія права 
і загальна теорія права. – 2019. – № 1. – С. 57-70 (1,0 друк. арк.). 
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5) Право: мінливий концепт у мінливому світі (Всеукраїнський круглий стіл, 19 – 
20 квітня, Харків) // Філософія права і загальна теорія права. – 2019. – № 1. – С. 295-
296 (0,1 друк. арк.). 

6) Постметафізичне мислення у праві: приклад герменевтичної філософії // Вісник 
АПрНУ. – 2019. – № 3 (1,3 друк. арк.). 
Переклад наукової статті: 

Тружильо І. Права людини, мир та поняття права. Історія незавершеної правової 
революції / Пер. з англ. Н.І. Сатохіної // Філософія права і загальна теорія права. – 
2019. – № 1. – С. 205-235. 
Тези: 

1) Experience of Law and Experience of Lawlessness: Hermeneutic Perspective // 
Dignity, Democracy, Diversity: XXVIII World Congress on the Philosophy of Law and 
Social Philosophy, Lucerne, Switzerland, 7 – 12 July 2019, 0,1 друк. арк. URL: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/890d86_8ad4de2d0794421dac106be6a67c8d3e.pdf. 

2) Постметафизическое мышление в праве // Фундаментальні проблеми 
юриспруденції. Право: мінливий концепт у мінливому світі: Тези доповідей 
Всеукраїнського круглого столу, м. Харків, 19 – 20 квітня 2019 р., 0,1 друк. арк. 

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

Постметафізичне мислення у праві: приклад герменевтичної філософії // Вісник 
АПрНУ. – 2019. – № 3 (1,3 друк. арк.) (Index Copernicus, Польща). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: 
«Філософія права і загальна теорія права». 

11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради. – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом / стипендіатом. – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. – відсутнє. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – відсутня. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – відсутня. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – відсутні. 
 

 
_________ ас. Н.І. Сатохіна 

 
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 

2 

Публікація наукової статті у виданні, що видається за межами 
України 
1. Значимая фактичность: ценностные основания права в опыте // 
Человек и право: проблема ценностных оснований правового 
регулирования: сборник научных трудов. Минск: Академия МВД, 2019. 
С. 197-202 (0,4 друк. арк.). 

96 

2. Нормативность опыта: герменевтическое измерение // Мир человека: 
нормативное измерение – 6: Нормы мышления, восприятия, поведения: 
сходство, различие, взаимосвязь: сборник трудов международной 
научной конференции (Саратов, 27–29 июня 2019 г.). Саратов: Изд-во 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 
2019. С. 150-156 (0,4 друк. арк.). 

96 

3 

Публікація наукової статті у виданні, включеному до переліку 
наукових фахових видань України 
1. Постметафізичне мислення у праві: приклад герменевтичної філософії 
// Вісник АПрНУ. – 2019. – № 3.  

260 

4 

Публікація наукової статті у виданні, що не входить до переліку 
наукових фахових видань України 
1. Experience of Law and Experience of Lawlessness: Hermeneutic 
Perspective // The Experience of Law: Collection of Articles and Essays. 
Kharkiv: Publisher Oleg Miroshnychenko, 2019. P. 18-30. 

64 

2. Опыт права и опыт бесправия: герменевтическая перспектива // 
Філософія права і загальна теорія права. – 2019. – № 1. – С. 66-81. 80 

3. Право: мінливий концепт у мінливому світі (Всеукраїнський круглий 
стіл, 19 – 20 квітня, Харків) // Філософія права і загальна теорія права. – 
2019. – № 1. – С. 355-356. 

8 

5 

Публікація монографії, що видається за межами України 
1. Аргументация в праве и морали. Коллективная монография / Под ред. 
Е. Н. Лисанюк. Санкт-Петербург: Алеф-Пресс, 2018. 521 с. (не увійшло 
до звіту за минулий рік) 

205 

12 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, 
форумі) з виступом на відповідному заході, що проходив за межами 
України 
1. Experience of Law and Experience of Lawlessness: Hermeneutic 
Perspective // Dignity, Democracy, Diversity: XXVIII World Congress on the 
Philosophy of Law and Social Philosophy, Lucerne, Switzerland, 7 – 12 July 
2019. 

60 

14 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, 
форумі) з виступом на відповідному заході, що проходив в Україні 
1. Постметафизическое мышление в праве // Фундаментальні проблеми 
юриспруденції. Право: мінливий концепт у мінливому світі: Тези 
доповідей Всеукраїнського круглого столу, м. Харків, 19 – 20 квітня 
2019 р. 

40 

16 Рецензування монографії, підручника, навчального посібника, 
енциклопедії, словника, дисертації, автореферату, наукової статті   6 
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1. Рецензування наукових статей, поданих для опублікування в журналі 
«Філософія права і загальна теорія права». 

17 Керівництво науковою роботою студентів:  

 

1. ХV Міжнародна наукова конференція аспірантів та студентів 
«Філософія і право», м. Харків, 23 травня 2019 р., 
Сорокопуд А. – студентка 2 курсу 4 групи, Інституту підготовки кадрів 
до органів юстиції України, «Клонування як виклик правам людини» 

20 

2. Студентська наукова конференція «Актуальні питання теорії і 
філософії права», м. Харків, 31 жовтня 2019 р., 
Сулименко Д. – студентка 1 курсу 8 групи, Інституту підготовки кадрів 
до органів юстиції України, «Цензура і право на свободу слова та друку» 

20 

3. Студентська наукова конференція «Актуальні питання теорії і 
філософії права», м. Харків, 31 жовтня 2019 р., 
Шевченко М. – студентка 1 курсу 12 групи, Інституту підготовки кадрів 
до органів юстиції України, «Право і політика: проблема пріоритету» 

20 
 

 Всього: 975 

 


