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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Соколова Ірина Олександрівна. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, асистент 
кафедри теорії держави і права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Правовий режим як 
категорія правової науки» (1,5 друк. арк.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної річної науково-дослідницької роботи. «Правовий 
режим як категорія правової науки» (1,5 друк. арк.) 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Наукові статті. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

- Доведено необхідність застосування категорії правового режиму як найбільш 
чіткого критерію диференціації системи права; 
з’ясовано місце дерегуляції в системі правового регулювання і її вплив на суспільні 
відносини; 

- визначення спеціального правового режиму як особливого порядку правової 
регламентації суспільних відносин, що встановлюються стосовно конкретного кола 
об’єктів або сфери їх діяльності. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів - відсутня. 
6. Зв’язок з практикою - немає. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування – ні. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення) – відсутня. 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.): 
Статті: 

1. Дерегуляція в системі правового регулювання суспільних відносин / Державне 
будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. 
: Право, 2016. – Вип. 31. – с. 218 – 226. – 0,5 друк. арк.; 

2. . Особливості приватноправового режиму правового регулювання суспільних 
відносин / Проблеми законності: зб. наук. праць / відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків: Нац. 
юрид. ун – т імені Ярослава Мудрого, 2016. – Вип. 135. - 1 друк арк. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – ні. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські – 
відсутні 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями – відсутні. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – ні. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – ні. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримувала. 
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