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Гаращук І.В. за 2021 рік 
 

1. Гаращук Ілона Володимирівна 
2. Кандидат юрид. наук, доцент кафедри державного будівництва.  
3. --- 
4. --- 
5. --- 
6. Зв’язок з практикою: 
7. --- 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 
місце проведення). 

«Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, значення для України»: 
міжнародна науково-практична конференція. (23 квітня 2021 р. ХНУ імені В. 
Н. Каразіна. Харків. 2021); 

«Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями 
досліджень»: міжнародна науково-практична конференція. (м. Запоріжжя, 7–
8 травня 2021 р.); 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції»: всеукраїнська науково-
практична конференція (25 травня 2021 р. Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого. Харків):  
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 
дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 
аркушів. 
Загальний обсяг – 1,5 д.а. 

Стаття: 
Гаращук І. В.  Питання ефективного використання ресурсного 

потенціалу об’єднаних територіальних громад. Державне будівництво та 
місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : 
Право, 2021.  Вип. 41.  С.  107 – 119. (0,7 д.а.) 

Тези: 
Гаращук І.В. Децентралізації влади в Україні: перспективи розвитку в 

контексті євроінтеграції. Теорія та практика сучасної юриспруденції: тези 
Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25 травня 2021 року. Харків. 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 2021. С. 149-
150 (0,1 д.а.) 
    Гаращук І.В. Проблеми ресурсного забезпечення територіальних громад 
в умовах децентралізації. Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, 
значення для України: тези доповідей Міжнародної науково-практичної 
конференції. 23 квітня 2021 року. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2021. С. 
238 – 242. (0,3 д.а.); 
    Гаращук І. В. Особливості використання ресурсного потенціалу 
об'єднаних територіальних громад: тези доп. Міжнар. Наук.-практ. Конф. 
«Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки», м. 



Запоріжжя, 26-27 березня 2021 р./ За заг. Ред. Коломієць Т. О. Запоріжжя. ЗНУ, 
2021. С. 27-30 (0,2 д.а.) 
9.2.  Index Copernicus: Гаращук І. В.  Питання ефективного використання 
ресурсного потенціалу об’єднаних територіальних громад. Державне 
будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна 
та ін. – Х. : Право, 2021.  Вип. 41.  С. 107 - 119 
10. --- 
11. --- 
12. --- 
13. --- 
14. --- 
15. --- 
16. --- 
17. --- 
18. --- 
 

 

________________     Гаращук І. В.   
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