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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Скуратович Ірина Миколаївна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцентка кафедри історії 

держави і права України і зарубіжних країн. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Майнові права жінки у ХХ ст.- 1,5 

д.а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Розвиток сімейного права в 

Римі.-1,4 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Розвиток сімейного права в Римі 

характеризувався тим, що утверджується шлюб «sine many» - угода, яка переслідує 

майнові вигоди, шлюб з розрахунку.   
Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. Не приймала 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Не приймала. 

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 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) – Ні. 

8. Участь у конференціях: 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції» 30 травня 2021 р., м. Харків. 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції» 30 жовтня 2021 р., м. Харків. 

  Участь у круглому столі: 

- Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах (До 30-ї річниці 

незалежності України та 25-річчя Конституції України) 27 травня 2021 р., м. Харків. 

9. Тези: 

- До питання формування слов’янських народностей // Збірник наукових праць круглого  

незалежності України та 25-річчя Конституції України) 27 травня 2021 р., м. Харків. С.125-

127 (0,2 д.а.) 

- Щодо походження назви Русь // Збірник наукових праць  Всеукраїнська науково-

практична конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції» 30 травня 2021 р., м. 

Харків. С.115-117 (0,2 д.а.) 

- Щодо питання сім’ї у давному Римі // Збірник наукових праць  Всеукраїнська науково-

практична конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції» 30 жовтня 2021 р., м. 

Харків. С.115-117 (0,2 д.а.) 
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- До питання регулювання цивільного права і шлюбно-сімейних відносин у XIII-

XVI ст. у Німеччині. // Збірник наукових праць  Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції» 25 грудня 2021 р., м. Харків. (0,3 

д.а.) 

Статті: 

9.1. Skuratovych I., Lytvyn N., Snigerov O., Panova I., Ovcharenko I., Hryhorevska O. 2021. 

EFFICIENCY OF USING THE POTENTIAL OF SMALL BUSINESS IN ENSURING 

SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH. Entrepreneurship and sustainability issues.Том 8, Вип.4 - 

2021 р. (0,5 д.а.) Web of  Science. 

9.2. - 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.  Член спеціалізованої вченої ради  

       Міжнародно-правового факультету. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Ні. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. Ні. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). Ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Ні. 

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. Ні. 

 

Склала  

доцентка кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн        Ірина СКУРАТОВИЧ 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн  

Протокол №____ від «_____» _________________ 2021 р.  

 

 

Зав. кафедри ________________________________Володимир ГОНЧАРЕНКО 
                (підпис, прізвище) 
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