
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

АСИСТЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Мерник Анастасія Муслімівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцентка, асистентка кафедри. 

3. Теоретико-правові вчення щодо обмеження прав людини, 1,0 друк.арк. (на 2021 рік) 

4. Теоретико-правові вчення щодо обмеження прав людини, 1,0 друк.арк. (за 2021 рік) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в узагальненні теоретико-

правових підходів до підстав та умов обмежень прав людини, формування вихідних 

понять зазначеного інституту. 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи: в умовах сучасного 

світу, який повсякчас стикається з проблемами військових конфліктів, громадянських 

війн, заворушень, пандемій, катастроф природного та техногенного характеру інститут 

обмеження прав людини набуває особливої актуальності з позиції напрацювань 

теоретичних критеріїв непорушності прав людини, недопущення державного свавілля 

при провадженні таких обмежень в державно-правову практику. 

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

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах:  

1). Міжнародна науково-практична конференція, присвячена світлій пам’яті 

доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови 

Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова, м. Хмельницький, 2–6 

березня 2021 року; 

2). Всеукраїнський круглий стол з міжнародною участю «Фундаментальні 

проблеми юриспруденції III. Межі права», м. Харків, 28-29 травня 2021 року; 

3). Міжнародна науково-практична конференція Двадцяті осінні юридичні 

читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та практики», м. 

Хмельницький, 1–2 жовтня 2021 року. 

 

9. Видавнича діяльність:  

1). Foreign experience in constitutional and legal regulation of restrictions on human 

rights in conditions of emergency and martial law // Journal of the National Academy of 

Legal Sciences of Ukraine. – 2021. – No. 2. – Vol. 28. – P. 55-66 (0,6 друк. арк.). 

2). Позитивна юридична відповідальність особи та держави (діалектичний 

зв’язок). // Juris Europensis Scientia. – 2021. – Вип. 2. – С. 21-25 (0,6 друк. арк.). 

3). Vaccination: human right or duty // Georgian Medical News. – 2021. – №6. – С. 

135–141 (0,6 друк. арк.). 

4). Заборона домашнього насильства як складовий елемент фізичної, 

психологічної та моральної цілісності людини // Електронне наукове фахове видання 



  

«Юридичний науковий електронний журнал». – 2021. – № 5. – С. 228-232 (0,6 

друк. арк.). 

5) Аpproaches to understanding the category «special legal regimes» // Journal of the 

National Academy of Legal Sciences of Ukraine. – 2021. – No. 1. Vol. 28. – P. 71-78 (0,6 

друк. арк.). 

6). Зарубіжний досвід конституційно-правових засад обмеження прав і свобод 

людини та громадянина органами публічної влади // Міжнародна науково-практична 

конференція, присвячена світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, 

академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України 

Леоніда Петровича Юзькова, м. Хмельницький, 2–6 березня 2021 р., 0,3 друк. арк.  

7). Вакцинація: правовий та позаправовий аспекти // Всеукраїнський круглий стол 

з міжнародною участю «Фундаментальні проблеми юриспруденції III. Межі права», м. 

Харків, 28-29 травня 2021 р., 0,3 друк. арк. 

8). Обмеження права на особисту недоторканість в умовах особливих правових 

режимів // Міжнародна науково-практична конференція Двадцяті осінні юридичні 

читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та практики», м. 

Хмельницький, 1–2 жовтня 2021 р., 0,3 друк. арк. 

9). Тематика курсових робіт з теорії права (галузь знань 0304 «Право», освітньо-

кваліфікаційний рівень «Бакалавр», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство») для 

студентів 1 курсу на 2021-2022 р.р./ Уклад.: О. В. Петришин, О. Р. Дашковська та ін. — 

Харків: Нац. юрид. універ. ім. Я. Мудрого, 2021., 0,1 друк. арк. 

 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus: 

1). Foreign experience in constitutional and legal regulation of restrictions on human 

rights in conditions of emergency and martial law // Journal of the National Academy of 

Legal Sciences of Ukraine. – 2021. – No. 2. – Vol. 28. – P. 55-66 (0,6 друк. арк.). 

2). Vaccination: human right or duty // Georgian Medical News. – 2021. – №6. – С. 

135–141 (0,6 друк. арк.). 

3). Аpproaches to understanding the category «special legal regimes» // Journal of the 

National Academy of Legal Sciences of Ukraine. – 2021. – No. 1. Vol. 28. – P. 71-78 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних (Index Copernicus 

International): 

1). Позитивна юридична відповідальність особи та держави (діалектичний 

зв’язок). // Juris Europensis Scientia. – 2021. – Вип. 2. – С. 21-25 (0,6 друк. арк.). 

2). Заборона домашнього насильства як складовий елемент фізичної, 

психологічної та моральної цілісності людини // Електронне наукове фахове видання 

«Юридичний науковий електронний журнал». – 2021. – № 5. – С. 228-232 (0,6 друк. 

арк.). 

 

Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus – 4. 

 

Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 

керівництвом викладача: 1 стаття (0,3 друк.арк.), 2 тез (0,5 друк.арк.) 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=66156&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=66156&lang=ru


  

Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 

викладачем: 2 статті (1,3 друк.арк.) 

 

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2021 

році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор: 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск, 

перша-остання сторінки 

роботи 

Статті 

1 A. Mernyk, O. 

Yaroshenko та ін 

Vaccination: human right 

or duty 

Georgian Medical News №6. – С. 135–141. 

 

 

 

 

_________ ас. А. М. Мерник  

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 03 грудня 2021 р. 

 

Завідувач кафедри 

теорії і філософії права    _________проф. О. В. Петришин 
 

 


