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1. Попрошаєва Олена Андріївна. 
2. К.ю.н., доцент. 
3. Тема річної планової роботи – «Особливості функціонування та 
взаємодії органів публічної влади в Україні та  зарубіжних країнах» – 1,5 
д.а. 

4. Тема фактично виконаної наукової роботи – «Особливості 
функціонування та взаємодії органів публічної влади в Україні та  
зарубіжних країнах» – 1,5 д.а.  

4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 
4.2. Визначено особливості функціонування та взаємодії органів публічної 

влади в Україні та  зарубіжних країнах. Зокрема, виявлено особливості 
фіскальної децентралізації як складової децентралізації в Україні та зарубіжних 
країнах. Запропоновано новий формат балансу взаємовідносин між державою та 
місцевою владою при формуванні та реалізації державної та регіональної 
політики. Висвітлено особливості запровадження деліберативної демократії на 
місцевому рівні в Україні на основі досвіду інших країн. Розкрито конституційні 
гарантії, особливості взаємодії органів публічної влади та питання реалізації 
окремих прав людини в особливих умовах пандемії COVID-19.  

5. Не брала участі. 
6. Не брала участі. 
7. Не брала участі. 
8. Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика ЄС: 

концепції, напрямки,значення для України», 23 квітня 2021 року, м. Харків;  ІІІ 
науково-практична конференція «Права людини і демократія» 13 травня 
2021року, м. Харків; Круглий стіл «Україна на шляху європеїзації територіальної 
організації влади та публічного управління: здобутки, виклики та перспективи», 
14 травня 2021 р., м.Харків.   

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 
ін.) – (загальний обсяг –1,7 д.а.). 
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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. Не маю. 
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Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 
протокол № 6 від 16.11.2021 р. 

 
 

 
 
 
 
 
 


