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1. Мерник Анастасія Муслімівна 

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

4. – 7. –  

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Міжнародна науково-практична конференція «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному суспільстві», м. Харків, 22 травня 2020 р.; 

2) Всеукраїнський круглий стіл  «Фундаментальні проблеми юриспруденції 

II. Право і неправо», м. Харків, 18-19 вересня 2020 р.;  

3) ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики та 

актуальні проблеми судової реформи в Україні», м. Чернівці, 16 жовтня 2020 р.; 

4) Круглий стіл «Конституція України та актуальні питання її 

вдосконалення», м. Харків, 28 червня 2020 року; 

5). Семінар онлайн «Інструменти Clarivate для ефективної наукової 

діяльності», 12-27 травня 2020 р.; 

6). Семінар онлайн «Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії 

якості, процедура оцінювання», 8 вересня 2020 р.; 

7) Семінар онлайн «Публікаційна стратегія науковця», 10 вересня 2020 р.; 

8) Семінар онлайн «Web of Science: поиск и анализ грантовой поддержки», 4 

листопада 2020 р.; 

9) Семінар онлайн «Многообразие идентификаторов авторов: Publons, 

ORCID, ResearchGate, Google Scholar», 6 листопада 2020 р. 

9. Видавнича діяльність: 

Підручник: 

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

Максимов, В. С. Смородинський та ін.] ; за ред. О. В. Петришина. – Харків : 

Право, 2020. – 568 с. (розділ, 0,9 др. арк.) 

 

Навчальні посібники: 

1) Основи тестових завдань для підготовки до іспиту з навчальної 

дисципліни «Теорія права» для студентів 1 курсу (2019-2020 н.р.), Харків: Нац. 

юрид. універ. ім. Ярослава Мудрого, 2020. 22 с, 0,1 друк. арк. 

2) Основи тестових завдань для підготовки до заліку з навчальної дисципліни 

«Юридична деонтологія» у 2020 році., Харків: Нац. юрид. універ. ім. Ярослава 

Мудрого, 2020. 13 с., 0,1 друк. арк. 

3) Основы тестовых заданий для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Теория права» для студентов 1 курса (2019 – 2020 учебный год), Харків: Нац. 

юрид. універ. ім. Ярослава Мудрого, 2020. 14 с., 0,1 друк. арк. 

Статті: 

1) Підстави й критерії обмеження прав і свобод людини і громадянина в 

країнах сучасності // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 

2020. – Вип. 1. – С. 40-45, 0,5 друк. арк.; 
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2) Обмеження прав і свобод людини в сучасних умовах: теоретичний 

і практичний аспекти // Електронне наукове фахове видання «Юридичний 

науковий електронний журнал». – 2020. – № 2 – С. 42-47, 0,5 друк. арк.; 

3) Принцип законності обмеження прав і свобод людини і громадянина // 

Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний 

журнал». – 2020. – № 3 – С. 50-53, 0,4 друк. арк.; 

4) Право-біоетичний характер інституту евтаназії як одного з 

основоположних елементів прав людини четвертого покоління // Електронне 

наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 2020. 

– № 3 – С. 46-49, 0,4 друк. арк.; 

5) Механізм формування балансу інтересів особистості, суспільства та 

держави: теоретико-правовий аспект // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України. – 2020. – Вип. 2. – С. 19-23, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1) Сучасні концепції праворозуміння: «pro» et «contra» // Фундаментальні 

проблеми юриспруденції II. Право і неправо: Тези доповідей  Всеукраїнського 

круглого столу  (м. Харків, 18-19 вересня 2020 року) / уклад.: С. Максимов, Н. 

Сатохіна.  Харків, 2020. – С. 63-66, 0,3 друк. арк.; 

2) Регулювання статусу тварин як можливих суб’єктів правовідносин 

(морально-правовий аспект) // Суперечності взаємодії моралі і права в 

сучасному суспільстві : Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, 22 травня 2020 р. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків : 

Друкарня Мадрид, 2020. – С. 193-197, 0,4 друк. арк.; 

3) Американська судова практика 1917-1919 років з розгляду справ щодо 

обмеження прав і свобод людини й громадянина в умовах особливих режимів // 

Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали 

ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 16 жовтня 2020 р.); [редкол.: О. В. 

Щербанюк (голова), Л.Г. Бзова (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці: Чернівецький 

нац. ун-т, 2020. с. 205-209, 0,4 друк. арк. 

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

даних Scopus, Web of Science: 

Scopus: 

1) Chronic alcoholism treatment in custodial facilities: ukraine’s experience during 

independence Wiadomości Lekarskie. – Tom LXXII,  nr 12 cz. II. – 2019. – P. 2451-

2457  

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

базах даних: 

1) Обмеження прав і свобод людини в сучасних умовах: теоретичний і 

практичний аспекти // Електронне наукове фахове видання «Юридичний 

науковий електронний журнал». – 2020. – № 2 – С. 42-47, 0,5 друк. арк., (Index 

Copernicus International); 

2) Принцип законності обмеження прав і свобод людини і громадянина // 

Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний 

журнал». – 2020. – № 3 – С. 50-53, 0,4 друк. арк., (Index Copernicus 

International); 

http://www.lsej.org.ua/2_2020/11.pdf
http://www.lsej.org.ua/2_2020/11.pdf
http://www.lsej.org.ua/3_2020/10.pdf
http://www.lsej.org.ua/3_2020/10.pdf
http://www.lsej.org.ua/2_2020/11.pdf
http://www.lsej.org.ua/2_2020/11.pdf
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
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3) Право-біоетичний характер інституту евтаназії як одного з 

основоположних елементів прав людини четвертого покоління // Електронне 

наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 2020. 

– № 3 – С. 46-49, 0,4 друк. арк., (Index Copernicus International). 

10. – 15. –  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Круглий стіл «Конституція України та актуальні питання її вдосконалення» 

за участі вчених-правознавців Харківської області, народних депутатів України 

та голови Харківської обласної державної адміністрації, присвячений Дню 

Конституції України: (м. Харків, 28 червня 2020 року). 

17. – 18. –  

 

_________ к.ю.н., ас. Анастасія Мерник  

 

 

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 

 

http://www.lsej.org.ua/3_2020/10.pdf
http://www.lsej.org.ua/3_2020/10.pdf
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html

