
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  
к.ю.н., доцента кафедри державного будівництва 

Гринчак А.А. за 2021 рік 
 

1. Гринчак Алла Анатоліївна  
2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державного 

будівництва 
3. Конституційні засади системно-структурної організації та 

діяльності органів публічної влади в зарубіжних країнах – 1,5 д.а. 
4. Конституційні засади системно-структурної організації та 

діяльності органів публічної влади в зарубіжних країнах – 1,5 д.а. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР – наукова стаття, тези 

наукових доповідей. 
4.2. Здійснено дослідження конституційно-правових положень щодо  

регулювання системно-структурної організації та діяльності органів публічної 
влади в зарубіжних країнах, що дозволило виокремити низку особливостей 
функціонування вищих органів державної влади.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 
актів – не приймала 

6. Зв’язок з практикою – не здійснювала 
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): 
- III науково-практична конференція з нагоди Дня Європи і ХV 

Всеукраїнського фестивалю науки «Права людини і демократія», 13 травня 
2021 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.  

- круглий стіл «Україна на шляху європеїзації територіальної організації 
влади та публічного управління», 14 травня 2021 р., НДІ державного 
будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. 

- V Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 20-24 
вересня 2021 р., НБК НЮУ імені Ярослава Мудрого 

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: 
Гринчак А.А. Конституційно-правові  засади  регіоналізації  у  

європейських  країнах:  структурно-функціональні  характеристики  механізму  
публічної  влади.  Проблеми законності. 2021. Вип. 154. С. 79–92. (1,1 д.а.).  

Тези: 
Гринчак А.А. Конституційні засади демократії участі в умовах 

регіоналізації у європейських державах: досвід Бельгії. Україна на шляху 
європеїзації територіальної організації влади та публічного управління: 



 

 

здобутки, виклики та перспективи: зб. наук. ст. та тез повід. за матеріалами 
круглого столу, м. Харків, 14 травня 2021 р. / редкол. С.Г. Серьогіна, І.І. 
Бодрова, О.Ю. Лялюк. Харків: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 
2021. С.27-31. – 0,4 д.а. 

9.1 Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, Web of Science 

Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freeedoms 
as a constitutional instrument of European public order. Public Organization 
Review: A Global Journal. 2021. Scopus. Прийнята до друку 

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

Конституційно-правові  засади  регіоналізації  у  європейських  країнах:  
структурно-функціональні  характеристики  механізму  публічної  влади.  
Проблеми законності. 2021. Вип. 154. С. 79–92 URL: 
http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/238703/239698 - (1 д.а.).  

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. 
Координатор проекту Erasmus+ CRIMHUM “Модернізація магістерських 

програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням 
європейських стандартів з прав людини, 598471-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-
CBHE-JP  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією- ні. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі- ні. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році - нема. 
 
 

Доцент                                                       А.А. Гринчак 
 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 
протокол № 6 від 16.11.2021 р. 

 


