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1. Сатохіна Наталія Іванівна. 

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

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

права і досвід безправ’я: герменевтична перспектива», 1,5 друк. арк. 

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

права і досвід безправ’я: герменевтична перспектива», 2,4 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділи підручника, наукові статті, 

тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в переосмисленні 

основного питання філософії права з позицій феноменологічної герменевтики, 

що дозволяє пов’язати інституційний вимір права з виміром правового досвіду. 

5. – 7. –  

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІ. 

Право і неправо», м. Харків, 19 – 20 вересня 2020 р. 

2) Міжнародний науково-теоретичний онлайн семінар «Релятивізм у праві», 

м. Санкт-Петербург, Росія, 23 липня 2020 р. 

3) Міжнародний науково-теоретичний онлайн семінар «Юснатуралізм і 

юспозитивізм», м. Санкт-Петербург, Росія, 21 жовтня 2020 р. 

4) Міжнародний онлайн круглий стіл «Правові цінності перед загрозами 

вразливого світу», м. Санкт-Петербург, Росія, 17 листопада 2020 р. 

9. Видавнича діяльність: 

Підручник: 

Загальна теорія права: підручник / за ред. О. В. Петришина. – Харків: Право, 

2020, (у співавт.), (особистий внесок – 1,1 друк. арк.). 

Статті: 

1) Гідність. Демократія. Різноманітність (ХХІХ Всесвітній конгрес з філософії 

права та соціальної філософії) // Філософія права і загальна теорія права. – 2019. 

– № 2. – С. 254-262 (0,7 друк. арк.) (не увійшло до звіту за 2019 рік). 

2) Human Dignity as a Universal Legal Value // Amazonia Investiga. – 2020. – 

Vol. 9. – Issue 31. – P. 96-103, (у співавт.), (особистий внесок – 0,4 друк. арк.). 

Тези: 

Досвід безправ’я та проблема надзвичайного стану // Фундаментальні 

проблеми юриспруденції ІІ. Право і неправо: Тези доповідей Всеукраїнського 

круглого столу, м. Харків, 19 – 20 вересня 2020 р., 0,2 друк. арк. 

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

базах даних: 

1) Гідність. Демократія. Різноманітність (ХХІХ Всесвітній конгрес з філософії 

права та соціальної філософії) // Філософія права і загальна теорія права. – 2019. 

– № 2. – С. 254-262 (0,7 друк. арк.) (не увійшло до звіту за 2019 рік) (Index 

Copernicus, Польща). 
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2) Human Dignity as a Universal Legal Value // Amazonia Investiga. – 

2020. – Vol. 9. – Issue 31. – P. 96-103, (у співавт.), (особистий внесок – 0,4 друк. 

арк.) (Index Copernicus, Польща). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

«Філософія права і загальна теорія права». 

11. – 18. –  

 

 

__________ к.ю.н., ас. Наталія Сатохіна 

 

 

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 


