
Індивідуальний звіт 

асистента кафедри державного будівництва 

Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого  

Новак Анни Олександрівни  

за 2019 рік 

 

1.    Новак Анна Олександрівна 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри державного будівництва 

3.  Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

Механізм здійснення органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади в Україні (1 друк. арк.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
Механізм здійснення органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади в Україні (3,2 друк. арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаної наукової роботи – розділ 

колективної монографії, стаття, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що 

розкрито існуючий стан законодавчого регулювання делегованих органам 

місцевого самоврядування повноважень в Україні, правову природу та порядок 

укладання договорів про делегування повноважень, а також набули 

подальшого розвитку наукові уявлення про конституційно-правову модель 

делегування органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів 

виконавчої влади.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. – Не брала участь. 

6. Зв’язок з практикою. 

 6.2. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

1. Науково-консультативний висновок на запит від 07.10.2019 р. № 01/220 

Адміністрації бюджетного комунального закладу охорони здоров’я КЗОЗ 

Обласна дитяча клінічна лікарня № 1 Харківської обласної ради, щодо 

необхідності перетворення комунального закладу на комунальне некомерційне 

підприємство у зв’язку з проваджуваною медичною реформою. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

Не являюсь. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення). 

Брала участь у конференціях: 

Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку (Харків, 

2019 р.) 

Особливості адаптації законодавства Молдови та України до 

законодавства Європейського союзу (Республіка Молдова,  23–24 березня 

2019 р.) 

III Kharkiv International Legal Forum (Харків, 24–28  вересня 2019 р.) 



Annual international scientific-practical conference dedicated to the Day of the 

Constitution «Constitutional legislative principles: experience of implementation 

and challenge» (Литовська Республіка, Вільнюс, 23 жовтня 2019 р.) 

9. Видавнича діяльність – 3,2 д.а. 

Розділ монографії: 

 - Novak A. O. The modern status of legal regulation of delegation of authority 

from bodies of executive powers to local self-government bodies in Ukraine. 

Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU 

countries: comparative analysis: Collective monograph. Riga: Baltija Publishing, 

2019. Volume 1. P. 289 – 308. (1,4 друк. арк.) 

Стаття 

Delegation of State Powers to Local Self-Government Bodies: Foreign 

Experience and Ukrainian Realities// Baltic Journal of European Studies. Tallinn 

Law School, Department of Law, School of Business and Governance, Tallinn 

University of Technology, issue 9, vol.3, 2019, с. 262-285 (1,2 д.а.)  (Співавтори 

Серьогіна С.Г., Бодрова І.І.) 

Підрозділ навчального посібника 

Державне будівництво і місцеве самоврядування: посібник для підготовки 

для іспиту / С. Г. Серьогіна, П. М. Любченко,  О. Ю. Лялюк та ін. – Харків: 

Право, 2019. – 212 с.(0,5 д.а.) 

Тези: 

 - Новак А. О. Загальні принципи етики взаємовідносин викладача і 

студента. Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку: 

ХІІІ конференція школи педагогічної майстерності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. (Харків, 18 березня 2019) Харків, 2019.  

с. 47 – 51. (0,3 друк. арк.) 

 - Новак А. О. Конституційно-правове регулювання делегованих 

повноважень органів місцевого самоврядування: досвід окремих європейських 

країн для України. Particularitatile adaptarii legislatiei Republicii Moldova si 

Ucrainei la legislatia Uniunii Europene: Conferinta internationala stiintifico-

practica (Chisinau, 23–24 martie 2019). Chisinau, Republica Moldova: Cetatea de 

Sus, 2019. P. 67 – 71. (0,3 друк. арк.) 

9.1. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science.  

Scopus  

Delegation of State Powers to Local Self-Government Bodies: Foreign 

Experience and Ukrainian Realities// Baltic Journal of European Studies. Tallinn 

Law School, Department of Law, School of Business and Governance, Tallinn 

University of Technology, issue 9, vol.3, 2019, с. 262-285 (1,2 д.а.)  (Співавтори 

Серьогіна С.Г., Бодрова І.І.) 

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

Не являюсь 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Не являюсь  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

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


Не була 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. – «–». 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

Не була  

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Не здійснювала 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією 

Не брала 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Не брала 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році 

 

 

Асистент                                                                     Новак А. О.  

 

Затверджено на засіданні кафедри державного будівництва 

«26» листопада 2019 року, протокол № 8 

 


	1.    Новак Анна Олександрівна
	5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. – Не брала участь.
	6. Зв’язок з практикою.
	7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих).
	8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце проведення).
	9. Видавнича діяльність – 3,2 д.а.




