
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА ЗА 2016 РІК 
 

1. Скуратович Ірина Миколаївна 

2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії держави і права України та 

зарубіжних країн. 

3. Пільги та привілеї в ХІХ ст. - 1,5 д.а. 

4. Пільги та привілеї в ХІХ ст. - 1,5 д.а. 

4.1. 6 статей з історії держави і права України для «Великої української юридичної 

енциклопедії». – 2 д.а. 

      тези наукових доповіді:  

- принцип виборності органів її влади та управління В Конституції Пилипа Орлика ⁄⁄ Вісник 

Національної академії правових наук України. - 2016. - № 2 (85) - С.200. - 0,1 д.а. 

- питання закріплення антикорупційних положень в Конституції Пилипа Орлика ⁄⁄ Вісник 

Національної академії правових наук України. - 2016. - № 2 (85) - С.200. - 0,1 д.а.  

- до питання значення досвіду судової реформи 1864 р. для реформування прокуратури // 

Проблеми реформування прокуратури : матеріали всеукраїнської науково-практичної 

конференції (Харків, 15 квіт. 2016 р.): у 2 т. / ред. Л.М. Москвич та ін.. – Т. 1. – Х. : Право, 

2016. – С. 188-190. – 0,2 д.а. 

4.1. Рукопис наукових статей та тези наукових повідомлень. 

4.2. Новизна полягає у вивченні на основі аналізу документальних джерел і статистичних 

даних адміністративно-територіального поділу та по-новому розглянуто правове регулювання 

періодів розвитку адміністративно-територіального поділу українських земель й організації 

управління ними. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів – не брала. 

5.1. - 

5.2.  - 

5.3.  - 

6. - 

7. - 

8. Участь у:  

в) Круглому столі (8 червня 2016 року) «25-річчя проголошення незалежності України», м. 

Харків Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

Круглому столі (15 червня 2016 року) До 20-ї річниці Конституції України «Історія 

українського конституціоналізму», м. Харків Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого. 

9. Видавнича діяльність. Наукові статті:   

б) статті для Великої української юридичної енциклопедії: Волость – 154-157, Кіш (Кош) 

Запорозької Січі – 360-364, Курінь – С. 448-451, Повіт – С. 565-570, Повітовий суд – С. 570-

573, Район – 615-618 / Т.1. Історія держави і права України редкол. В.Д. Гончаренко (голова)  

та ін. ; Нац. акад. прав. Наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 

; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого – 848 с. : іл.- 2 д.а. 

в) тези : 

- принцип виборності органів її влади та управління В Конституції Пилипа Орлика ⁄⁄ Вісник 

Національної академії правових наук України. - 2016. - № 2 (85) - С.200. - 0,1 д.а. 

- питання закріплення антикорупційних положень в Конституції Пилипа Орлика ⁄⁄ Вісник 

Національної академії правових наук України. - 2016. - № 2 (85) - С.200. - 0,1 д.а.  

- до питання значення досвіду судової реформи 1864 р. для реформування прокуратури // 

Проблеми реформування прокуратури : матеріали всеукраїнської науково-практичної 

конференції (Харків, 15 квіт. 2016 р.): у 2 т. / ред. Л.М. Москвич та ін. – Т. 1. – Х. : Право, 

2016. – С. 188-190. – 0,2 д.а. 
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9.1 -Принцип виборності органів її влади та управління В Конституції Пилипа Орлика 

⁄⁄ Вісник Національної академії правових наук України. - 2016. - № 2 (85) - С.200. - 0,1 д.а. 

внесений до  наукометричної бази Index Copernicus International  (Польща) 

- Питання закріплення антикорупційних положень в Конституції Пилипа Орлика ⁄⁄ Вісник 

Національної академії правових наук України. - 2016. - № 2 (85) - С.200. - 0,1 д.а. внесений до 

наукометричної бази Index Copernicus International  (Польща) 

10. - 

11. - 

12. - 
13. - 

14. - 

15. - 

16. - 

17. – 
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