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1. Соколова Ірина Олександрівна. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії і філософії права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Публічно правий 

режим», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Публічно правовий 

режим», 0,8 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті і тези наукових доповідей. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Полягає в розгляді великої кількості наукової літератури, що стосується розуміння 
змісту поняття «правового режиму», та «публічно-правового» режиму його 
особливостей, різновидів, ознак та функцій тощо. Досліджуючи дану тему, отримано 
наступні нові результати: 

– пропонується авторське визначення поняття правовий режим та публічно – 
правового режиму для законодавства і правової науки;  

– сформовано погляд на структуру та конструкцію публічно- правового режиму;  
– значення публічно -правового режиму для сфери публічного права, а також його 

структурні елементи, що дають характеристику і висвітлюють зміст даної категорії; 
– місце та використання публічно - правового режиму у суспільстві, науці, 

законодавстві (чи у суспільній, правовій та державній сферах) тощо. 
4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи: 

Полягає у нагальній потребі вдосконалення системи  публічно – правового 
регулювання, її орієнтації на більш досконалі методи правового регламентування та 
зміну пріоритетів у системі юридичних засобів і цінностей. 

5. - 7. –  
8. Участь у конференціях, семінарах: 

Семінари:  
1) Науково – практичний семінар для молодих учених та аспірантів «Реформа 

децентралізації влади: проблеми правового забезпечення та реалізації», м. Харків, 16 
травня 2018 р.. 

9. Видавнича діяльність: 
Статті:  

1) Децентралізація влади в Україні: проблеми і перспективи // Державне 
будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. С. Г. Серьогіна та ін. – 
Харків : Право, 2018. – Вип. 35. – С. 37 – 51 (0,66 друк. арк.). 
Тези:  

1) Децентралізація влади в Україні // Науково – практичний семінар для молодих 
учених та аспірантів «Реформа децентралізації влади: проблеми правового 
забезпечення та реалізації», м. Харків, 16 травня 2018 р., 0,2 друк. арк.. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – ні. 
11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради. – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом. – ні. 
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15. Співробітництво з закордонними організаціями. – відсутнє. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – відсутня. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – відсутня. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – відсутні. 
19. Чи виступали по телебаченню і радіомовленню із всебічним висвітленням проблем 

держави і права, роз’ясненням чинного законодавства та практики його застосування, 
в друкованих засобах масової інформації. – ні. 

20. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 
керівництвом викладача. – відсутня. 

21. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 
викладачем (одиниць/друк.арк.). – відсутня. 

22. Надати список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 
2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор. – відсутній. 

 
_________к.ю.н., ас. І.О. Соколова 

 
Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 28 листопада 2018 
р. 
 

Завідувач кафедри 
теорії і філософії права    _________проф. О. В. Петришин 


