
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

доцента кафедри державного будівництва  

Національного юридичного університету   

імені Ярослава Мудрого   

Закоморної Катерини Олександрівни за 2019 рік 

 

1. Закоморна Катерина Олександрівна. 

2. К.ю.н., доцент. 

3. Тема річної планової роботи – «Конституційно-правові засади 

децентралізації публічної влади в зарубіжних країнах» – 1,5 д.а. 

4. Тема фактично виконаної наукової роботи – «Конституційно-правові 

засади децентралізації публічної влади в зарубіжних країнах» – 1,5 д.а.  

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

повідомлень. 

4.2. Виявлено основні умови успішності реформ децентралізації публічного 

управління в зарубіжних країнах. Визначено конституційно-правові засади 

децентралізації в державах-членах ЄС. Висвітлено доктринальні підходи до 

класифікації форм децентралізації.  

5. Не брала участі. 

6. Не проводила.  

7. Не брала участі. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

- Міжнародна науково-практична конференція «Юридична практика в 

країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі» м. Арад, Румунія (25–26 січня 

2019 року);  

- Міжнародна науково-практична конференція, присвячена святкуванню 

5-річчя заснування наукового журналу «Visegrad Journal on Human Rights» 

Розвиток правової науки: механізми вибору та реалізації пріоритетів (місто 

Сніна, Словацька Республіка, 7–8 червня 2019 року). 

 

9. Видавнича діяльність: (загальний обсяг – 1,5 д.а.). 

Статті:  

- Поняття децентралізації публічної влади у вітчизняній та зарубіжній 

доктрині The Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського 

права. 2019. №60. C. 57 – 63. (0,5 д.а.).  

- До питання про визначення терміну «регіоналізація» в сучасній 

вітчизняній і зарубіжній доктрині Державне будівництво та місцеве 

самоврядування: зб. наук. пр. /ред.кол.: С.Г. Серьогіна та ін. Х.: Право, 2019. 

Вип. 38.  С. 107 – 119 (0,6 д.а). 

Тези:  

- Про деякі проблеми регіоналізації в державах-членах ЄС // Міжнародна 

науково-практична конференція «Юридична практика в країнах ЄС та в 

Україні на сучасному етапі» м. Арад, Румунія (25–26 січня 2019 року). С. 108 

– 111(0,2 д.а);  



- Конституційно-правові засади децентралізації публічної влади в 

Королівстві Іспанія // Development of legal science: choice mechanisms and 

priorities implementation International scientific and practical conference devoted 

to the celebration of 5th anniversary of Visegrad Journal on Human Rights June 7–

8, 2019 Snina, the Slovak Republic, 2019. S. 151 – 154(0,2 д.а). 

9.1. Відсутні публікації 

9.2. Index Copernicus: Поняття децентралізації публічної влади у вітчизняній 

та зарубіжній доктрині The Journal of Eastern European Law / Журнал 

східноєвропейського права. 2019. №60. C. 57 – 63. (0,5 д.а.).  

Index Copernicus: До питання про визначення терміну «регіоналізація» в 

сучасній вітчизняній і зарубіжній доктрині Державне будівництво та 

місцеве самоврядування: зб. наук. пр. /ред.кол.: С.Г. Серьогіна та ін. Х.: 

Право, 2019. Вип. 38.  С. 107 – 119 (0,6 д.а). 

10. Не брала участі. 

11. Не брала участі. 

12. Не брала участі. 

13. Не брала участі. 

14. Не брала участі. 

15. Не маю. 

16. Не брала участі. 

17. Не отримувала 

 

Доцент                                                  Закоморна К.О.   

 

Затверджено на засіданні кафедри державного будівництва 

«26» листопада 2019 року, протокол № 8 

 

 
 
 

 

 

 




