
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2019 РІК 

1. Гринчак Алла Анатоліївна  

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державного будівництва 

3. Особливості конституційно-правового статусу особи у зарубіжних країнах: 

політичні та інші права (європейська судова практика, міжнародний захист) 

– 1,5 д.а. 

4. Особливості конституційно-правового статусу особи у зарубіжних країнах: 

політичні та інші права (європейська судова практика, міжнародний 

захист)– 1,5 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – наукова стаття, тези наукових 

доповідей. 

4.2. Аналіз конституційно-правових положень щодо  регулювання статусу 

особи у країнах Сходу, принципів регулювання політичних і соціальних 

(зокрема, міжнаціональних) відносин  дозволив виокремити особливості їх 

реалізації, визначальні фактори, що впливають на зазначену сферу суспільних 

відносин. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) - ні 

5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів- ні. 

5.2.  Робота консультантом комітетів Верховної Ради України- ні. 

5.3.  Робота консультантом інших вищих та державних органів влади- ні. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень- ні. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів -ні. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування- ні. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам- ні. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян- ні. 

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, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 

місце проведення): 

Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку, ІІ 

всеукраїнська науково-практична конференція з європейського права, 

м.Харків, 15 травня 2019. 

Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ 

столітті: міжнародна науково-практична конференція, Запоріжжя, 26-27 квітня 



 

 

2019 р. 

Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: 

міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 19-20 квітня 2019. 

III Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 24 вересня 

2019 р., НБК НЮУ імені Ярослава Мудрого 

День переможців — проектів із розвитку потенціалу вищої освіти 

Еразмус+ Міжнародного інформаційного тижня: семінар “Як успішно 

впроваджувати проект та  управляти коштами гранту”, 6 листопада 2019, м. 

Київ 

 

9. Видавнича діяльність: 

Загальний обсяг – 1,5 д.а. 

Стаття:  

Правове регулювання міжнаціональних відносин: приклад європейських 

країн. Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: зб.наук. 

статей за матер. ІІ всеукр.наук.практ. конф.з європ.права, м.Харків, 15 

травня 2019. Х., 2019. С. 57-64 - 0,7 д.а.  

Тези:  

Конституційно-правовий статус особи в мусульманських країнах. 

Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті: 

матер. міжн. наук.-практ.конф., Запоріжжя, 26-27 квітня 2019 р. Запоріжжя: 

Класичний приватний університет, 2019. С. 40-45 — 0,3 д.а. 

Правовий статус особи в ОАЕ. Міжнародні та національні правові 

виміри забезпечення стабільності: матер.міжн.наук.-практ.конф., м. Львів, 

19-20квітня 2019. Львів: Західноукраїнська організація “Центр правничих 

ініціатив”, 2019. С. 28-33. - 0,3 д.а. 

Конституційно-правове регулювання політичних відносин як важливий 

фактор державотворчих процесів: приклад європейських країн. 

Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект, 

ІІІ харк.міжнар.юрид.форум, 24 вересня 2019 р. - Х., 2019. – С. 79-83 - 0,2 д.а 

9.1 Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science- немає. 

9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних - немає 

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- 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. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією- ні. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі- ні. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


 

 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 

Подяка Міжнародного комітету захисту прав людини за значний внесок до 

розвитку захисту прав людини в сфері вищої освіти  

Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів України 

за сумлінне виконання своїх професійних обов'язків та з нагоди святкування 8 

жовтня 2019 року Дня юриста 

 

Доцент кафедри  

державного будівництва                                                        А.А. Гринчак 
 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри державного будівництва 

«26» листопада 2019 року, протокол № 8 
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