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1. Закоморна Катерина Олександрівна. 

2. К.ю.н., доцент. 

3. Тема річної планової роботи – «Тенденції розвитку місцевого управління 

в зарубіжних країнах» – 1,5 д.а. 

4. Тема фактично виконаної наукової роботи – «Тенденції розвитку 

місцевого управління в зарубіжних країнах» – 4,1 д.а.  

4.1. Розділи монографії, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень. 

4.2. Виявлено основні тенденції розвитку місцевого управління в зарубіжних 

країнах. Визначено напрями структурно-функціональних трансформацій в 

сфері управління місцевими справами в державах-членах ЄС. Висвітлено 

роль механізмів партисипативної демократії у розвитку місцевого 

самоврядування.  

5. Не брала участі. 

6. Не проводила.  

7. Не брала участі. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 
конференції, дату та місце проведення). 

Брала участь у конференціях: 
- Міжнародна науково-практична конференція «Особливості адаптації 

законодавства Молдови й України до законодавства ЄС» (23–24 березня 2018 
р., м. Кишинів, Республіка Молдова),  

- Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юриспруденція 
Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики» (18 
квітня, 2018, м. Люблін, Республіка Польща),  

- Науково-практична конференція «Правовий розвиток державотворчих 
процесів в Україні: здобутки та виклики сьогодення» (26 червня 2018 р., м. 
Харків,),  

- Міжнародна мультидисциплінарна конференція «Наука і техніка 
сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України та Польщі  (19–20 
жовтня 2018 р., м. Воломін, Республіка Польща). 



9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, 
тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів. – 4, 1 д.а. 
          Розділи монографії 

Закоморна К.О. підрозділ 3.2. Еволюція територіальної організації 
місцевих органів влади в країнах Східної Європи. 3.3. Особливості 
територіальної організації місцевої влади в країнах Азії та Океанії. 3.4. 
Територіальна організація місцевого управління: досвід КНР. 3.5. 
Територіальна організація влади на місцевому рівні // Проблеми правового 
регулювання територіальної організації влади в Україні: монографія / П.М. 
Любченко, С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, О.Ю. Лялюк, К.О. Закоморна та ін.; за 
заг. ред. проф. П.М. Любченка. [Електронний ресурс] - Харків, 2018.  – С. 
153-230 (2,5 д.а.). 
        Статті:  

1. Закоморна К.О. Територіальна організація влади в Республіці Індія 
The Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. 
2018. № 48. C. 43 – 49. (0,5 д.а.).  

2.  Закоморна К.О. Громадські консультації як форма демократії участі 
в зарубіжних країнах. Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. 
наук. пр. /ред.кол.: С.Г. Серьогіна та ін. Х.: Право, 2018. Вип. 35.  С. 107 – 
119 (0,5 д.а). 
          Тези: 

 1. Закоморна К.О. Конституційно-правові засади децентралізації 
публічної влади в Республіці Болгарія: досвід для України // Международная 
научно-практическая конференция «Особенности адаптации 
законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского 
Союза», 23–24 марта 2018 г. г. Кишинев, Республика Молдова. Кишенев: 
Cetea de SUS. С. 93 – 96 (0,2 д.а.).  

2. Закоморна К.О. До питання про визначення сутності децентралізації 
публічної влади у правовій доктрині // Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасна юриспруденція Європейського Союзу:  
взаємодія права, нормотворчості та практики», 18 квітня, 2018, м. Люблін, 
Республіка Польща. Люблін: Фонд «Інститут зі справ публічної 
адміністрації», 2018. С. 84 – 87. (0,2 д.а.).  

3. Закоморна К.О.  Конституційно-правові засади адміністративної 
децентралізації публічної влади в зарубіжних країнах // Міжнародна 
мультидисциплінарна конференція «Наука і техніка сьогодення: пріоритетні 
напрямки розвитку України та Польщі», 19–20 жовтня 2018 р., м. Воломін, 
Республіка Польща. Воломін, 2018. С. 91 – 94. 

9.1. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. – Не має. 

9.2. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у інших 
наукометричних базах даних. 
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10. Не брала участі. 
11. Не брала участі. 
12. Не була. 
13. Не надавала. 
14. Не була. 
15. Не здійснювала. 
16. Не брала участі. 
17. Не брала участі. 
18. Не маю. 
 

Виконавець                                                 Закоморна К.О.   
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