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1. Закоморна Катерина Олександрівна. 
2. К.ю.н., доцент. 
3. Тема річної планової роботи – «Конституційно-правові засади 

регіональної політики в державах-членах ЄС» – 1,5 д.а. 
4. Тема фактично виконаної наукової роботи – «Конституційно-правові 

засади регіональної політики в державах-членах ЄС» – 2,1 д.а.  
4.1. Розділи монографії, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень. 
4.2. Виявлено особливості впровадження державної регіональної політики 

в державах-членах ЄС. Визначено конституційно-правові засади регіоналізації в 
державах-членах ЄС. Висвітлено доктринальні підходи до правової природи 
регіоналізації.  

5. Не брала участі. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 
Брала участь у підготовці аналітичної записки на тему : «Конституційно-

правове забезпечення децентралізації влади: вітчизняний і зарубіжний досвід (1 
д.а.) направлено до Комітету з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради 
України. 

7. Не брала участі. 
8. Науково-педагогічне стажування «Сучасні підходи до організації 

навчального процесу для здобувачів юридичної освіти» м. Франкфурт-на-Одері, 
Федеративна Республіка Німеччина 24 серпня – 2 жовтня 2020 р. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 
ін.) – (загальний обсяг – 2,1 д.а.). 

Розділ монографії:  
Аbout some features of the legal status of municipal councilors in eu member 

states: experience for Ukraine Modern researches: progress of the legislation of 
Ukraine and experience of the European Union. Collective monograph Part 2. Miskolc 
Hungary, 2020.  Р. 642 – 659. (0,8 д.а.) 

Статті:  
Закоморна К.О. Правова основа муніципального стратегічного планування 

як напряму регіоналізації: досвід Републіки Болгарія та України The Journal of 
Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. 2020. №73. C. 57 – 64. 
(0,5 д.а.);  



Закоморна К.О. Імпічмент у системі стримувань і противаг: досвід країн 
американського континенту. Підприємництво, господарство і право.  2020.  № 5. 
– С. 164 – 170. (0,3 д.а);  

Закоморна К.О. Про деякі особливості адміністративного нагляду за 
діяльністю органів місцевого самоврядування: досвід ФРН і України. Державне 
будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. /ред.кол.: С.Г. Серьогіна та 
ін. Х.: Право, 2020. Вип. 39.  С. 107 – 119 (0,3 д.а); 

Тези:  
Закоморна К.О. Про деякі аспекти викладання навчальної дисципліни 

державне (конституційне) право зарубіжних країн у дистанційному форматі. 
Scientific and pedagogical internship «Modern approaches to the organization of the 
educational process for law students: Internship proceedings, August 24 – October 2, 
2020. Frankfurt an der Oder: Indevnieciba «Baltija Publishing», 2020. P. 75 – 79 (0,2 
д.а). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням необхідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, Web of Science - Відсутні публікації 

9.2.  
Index Copernicus: Правова основа муніципального стратегічного 

планування як напряму регіоналізації: досвід Републіки Болгарія та України The 
Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. 2020. №73. 
C. 57 – 64. (0,5 д.а.);  

Index Copernicus: Імпічмент у системі стримувань і противаг: досвід країн 
американського континенту. Підприємництво, господарство і право.  2020.  № 5. 
– С. 164 – 170. (0,3 д.а); Про деякі особливості адміністративного нагляду за 
діяльністю органів місцевого самоврядування: досвід ФРН і України  

Index Copernicus: Про деякі особливості адміністративного нагляду за 
діяльністю органів місцевого самоврядування: досвід ФРН і України. Державне 
будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. /ред.кол.: С.Г. Серьогіна та 
ін. Х.: Право, 2020. Вип. 39.  С. 107 – 119 (0,3 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 брала участі. 
18. Почесна грамота Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. 
 
Доцент                                                  Закоморна К.О.   
 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 
протокол № 7 від 23.11.2020 р. 


