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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  
доцента кафедри державного будівництва  

Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого   
Закоморної Катерини Олександрівни  

за 2016 рік 
 

1. Закоморна Катерина Олександрівна. 
2. К.ю.н., доцент. 
3. Тема річної планової роботи – «Місцеве управління як важливий елемент 

системи конституційного правління в зарубіжних країнах» – 1,5 д.а. 
4. Тема фактично виконаної наукової роботи – «Місцеве управління як 

важливий елемент системи конституційного правління в зарубіжних 
країнах» – 1,5 д.а.  

4.1. наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 
4.2. Виявлено роль місцевого управління в системі конституційного 
правління в зарубіжних країнах. Визначено спільні риси конституційно-
правового регулювання організації влади на місцях в зарубіжних країнах. 
Висвітлено проблеми та перспективи розвитку місцевого управління в 
зарубіжних країнах.   
5. Не брала участі. 
6. Не проводила.  
7. Не брала участі. 
8. Участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо: 

- міжнародна науково-практична конференція «Новый взгляд на 
евроинтеграционные процессы в Молдове и Украине: юридический аспект» 
(г. Кишинев, Республика Молдова, 25-26 марта 2016 г.);  

- міжнародна науково-практична конференція «Європейська традиція в 
міжнародному праві: реалізація прав людини» (м. Братислава, Словацька 
Республіка, травень 2016 р.);  

- науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 
конституційного розвитку в Україні: (до 20-річчя прийняття Конституції 
України» (м. Харків, НДІ державного будівництва та місцевого 
самоврядування, 22 червня 2016 р.); 

 - науково-практична конференція «Конституційна реформа в Україні в 
сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки» 
(м. Харків, 21-22 жовтня 2016 р.);   

- міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні завдання та 
стратегії розвитку  юриспруденції у світовій науці» (м. Сладковічево, 
Словацька Республіка, 28–29 жовтня 2016 р.).  

9. Видавнича діяльність (загальний обсяг – 2,7 д. а.): 
Статті:  

Закоморна К.О. Конституційно-правові засади децентралізації влади в 
пострадянських державах Балтії – членах Європейського Союзу // Право та 
інновації: наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Глібко та ін. – Х.: Право, 2016. - 
№ 1 (13). – С. 257 – 263 (0,5 д.а.); Index Copernicus 
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Закоморна К.О. Становлення конституційно-правової моделі місцевого 
управління в Австралійському Союзі // Державне будівництво та місцеве 
самоврядування: зб. наук. пр. /ред.кол.: С.Г. Серьогіна та ін. – Х.: Право, 
2016. – Вип. 31. – С.75 – 86  (0,5 д.а.);  

Закоморна  К.О. Основи організації та діяльності муніципальних органів 
влади в Канаді // The Journal of Eastern European Law / Журнал 
східноєвропейського права. – 2016. – № 31. – C. 45 – 52 (0,5 д.а.). Index 
Copernicus 
Тези:  

Децентралізація влади як ключова тенденція  сучасного конституційно-
правового розвитку Японії: досвід для України // O noua perspectiva a 
proceselor de integrare Europeana a Moldovei si Ucrainei: aspectul juridic : 
conferinta inernationala stintsfico-practica, 25-26 martie 2016 / Institutul cercetari 
juridice si politice al academiel de stinte a Moldovei. - Chisinau, Republica 
Moldova, 2016. – С. 90 – 92 (0,2 д.а.);  

Про деякі сучасні тенденції розвитку муніципального управління в 
Канаді //«Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských 
práv»: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Bratislava: 
Vydal: Paneurópska vysoká škola, 2016. – S. 90 – 95 (0,3 д.а.);  

Конституційно-правова модель регіональної політики в Італійській 
Республіці: досвід для України // Проблеми та перспективи конституційного 
розвитку в Україні: зб.тез наук.доп. за матеріалами науково-практичної 
конференції, м. Харків, 22 червня 2016 р./ редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. 
Бодрова, П.М. Любченко. – Х.:НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 
2016. – С. 49 – 52 (0,2 д.а.);  

Правова основа національної регіональної політики в державах-членах 
ЄС: досвід для України //  Конституційна реформа в Україні в сфері 
місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки: тези доп. 
та наук. повідомл. учасн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21-22 жовт. 2016 р.). 
– Х: Право, 2016. – С. 155 – 159 (0,3 д.а.);  

Децентралізація влади як напрям конституційної реформи в Латвійській 
Республіці: уроки для України // Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy vo 
svete vedy: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. – 
Sládkovičovo. - Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius 
Richterova, 2016. – С. 21-26 (0,2 д.а.). 
Видавнича діяльність (загальний обсяг – 2,5 д.а.). 
9.1. Index Copernicus: Конституційно-правові засади децентралізації влади в 
пострадянських державах Балтії – членах Європейського Союзу // Право та 
інновації: наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Глібко та ін. – Х.: Право, 2016. - 
№ 1 (13). – С. 257 – 263 (0,5 д.а.); Основи організації та діяльності 
муніципальних органів влади в Канаді // The Journal of Eastern European Law / 
Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 31. – C. 45 – 52.  
10. Не брала участі. 
11. Не брала участі. 
12. Не брала участі. 
13. Не брала участі. 
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14. Не брала участі. 
15. Не маю. 
16. Не брала участі. 
17. Не брала участі. 
18. Отримала почесну грамоту Харківського міського голови.  
 
 
 
Виконавець                                                 Закоморна К.О.   
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