
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Сатохіна Наталія Іванівна. 

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

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

«Досвід права в сучасному світі» (1,0 друк.арк.).  

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

«Досвід права в сучасному світі» (3,3 друк.арк.).  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР:  

розділ монографії, наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в дослідженні 

позаінституційного виміру права (правового досвіду) з позицій феноменології, що 

дозволяє переосмислити феномен права в цілому в світлі сучасних викликів. 

4.3. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи зумовлена (1) 

необхідністю, у світлі сучасної кризи обґрунтування, вироблення нової стратегії 

осмислення права, яка дозволила б виявити підстави останнього в досвіді людини 

(теоретична актуальність), а також (2) кризою самого права в сучасному світі, де 

правові інститути позбавляються своєї дієвості або навіть перетворюються на 

інструмент насильства, а тому критерій правового потребує переосмислення в термінах 

досвіду права (практична актуальність).  

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 у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. 

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 наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду 

та Конституційного Суду України. 

6.4. Прочитані лекції, семінари 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:  

1) Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Фундаментальні проблеми 

юриспруденції ІІІ. Межі права», м. Харків, 28 – 29 травня 2021 р. 

2) Міжнародна конференція «Світ людини: нормативний вимір – 7: Проблема 

обґрунтування норм у різних перспективах: від реалізму до конструктивізму і 

трансценденталізму», м. Саратов, Російська Федерація, 7 – 9 червня 2021 р. 

3) V Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 20 – 24 вересня 2021 р. 

9. Видавнича діяльність:  

Монографія: 

Максимов С.І., Сатохіна Н.І. «Правова наука України: сучасний стан, виклики та 

перспективи розвитку», (у співавт.), (особистий внесок – 0,6 друк. арк.). 

Статті: 

Вступ до герменевтичної теорії природного права // Право України. – 2021. – № 1. – 

С. 102-114 (0,9 друк. арк.). 

Rule of Law and State of Exception: The Genesis of the Problem // Journal of the National 

Academy of Legal Sciences of Ukraine. – 2021. – № 28(2). – С. 47-54, (у співавт.), 

(особистий внесок – 0,5 друк. арк.). 

A Hermeneutic Account of Normativity of Law // Etica & Politica/Ethics & Politics. – 

2021. – Vol. XXIII. – № 2. – С. 309-319 (0,7 друк. арк.). 

“The Loss of Experience” in Digital Age: Legal Implications // Phenomenology and Mind. 

– 2021. – № 20. – С. 128-136, (у співавт.), (особистий внесок – 0,4 друк. арк.). 

Право і неправо (Всеукраїнський круглий стіл у Харкові) // Філософія права і 

загальна теорія права. – 2020. – № 2. – С. 245-247 (0,1 друк. арк.). 

Тези: 

Право и дар: пределы эквивалентной справедливости // Всеукраїнський круглий стіл 

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

Харків, 28–29 травня 2021 р., 0,1 друк. арк. 

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

даних Scopus, Web of Science: 

Rule of Law and State of Exception: The Genesis of the Problem // Journal of the National 

Academy of Legal Sciences of Ukraine. – 2021. – № 28(2). – С. 47-54, (у співавт.), 

(особистий внесок – 0,5 друк. арк.) (Scopus). 

A Hermeneutic Account of Normativity of Law // Etica & Politica/Ethics & Politics. – 

2021. – Vol. XXIII. – № 2. – С. 309-319 (0,7 друк. арк.) (Web of Science). 

“The Loss of Experience” in Digital Age: Legal Implications // Phenomenology and Mind. 

– 2021. – № 20. – С. 128-136, (у співавт.), (особистий внесок – 0,4 друк. арк.) (Scopus). 

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

базах даних: 

Вступ до герменевтичної теорії природного права // Право України. – 2021. – № 1. – 

С. 102-114 (0,9 друк. арк.) (HeinOnline (США), Index Copernicus International 

(Польща), EBSCO Publishing, Inc. (США), Ulrichsweb (США), CrossRef (США)). 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


  

Право і неправо (Всеукраїнський круглий стіл у Харкові) // Філософія права 

і загальна теорія права. – 2020. – № 2. – С. 245-247 (0,1 друк. арк.) (Index Copernicus 

International (Польща), EBSCO Publishing, Inc. (США), Ulrichsweb (США)). 

 

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

«Філософія права і загальна теорія права». 

 

Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 

керівництвом викладача (одиниць/друк.арк.):   1/0,2 друк.арк. 

 

 

 

                                                                               _________ доц. Н.І. Сатохіна  

 

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 
 

 

 

 


