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кафедри державного будівництва 
з науково-дослідницької роботи за 2016 рік 

 
1. Основні  підсумки  науково-дослідних  робіт  кафедри. 

 
1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились 

дослідження: 

В 2016 році кафедра державного будівництва згідно плану науково-

дослідницьких робіт працювала над написанням монографій, статей, тез, 

наукових доповідей та повідомлень, науково-практичних посібників за 

науковим напрямком «Конституційно-правові проблеми забезпечення 

верховенства права у  функціонуванні механізму  публічної влади в Україні»  

1.2. Склад кафедри (науковий ступень, посада) із зазначенням теми 

та обсягом запланованої роботи, обов’язково вказати публікації 

(монографії, статті, тези) кожного викладача: 

1. Серьогіна С.Г. – завідуюча кафедрою, докт. юрид. наук, професор 

«Муніципальна реформа як чинник удосконалення функціонування 

системи місцевого самоврядування в Україні» 1,5 друк.арк. 

Опубліковано -  8,1   друк.арк. 

Підручник:    

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / 

І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної. – 3-тє 

вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2016. – 386 с. (глави 1, 2 (§ 1-6), 3, 7, 14 

(§ 1, 3), 15(§ 2-4). (заг. обсяг 6,2 д.а.). 

 Статті: 

- Серьогіна С.Г. Напрямки вдосконалення правового регулювання 

місцевого самоврядування в Україні в аспекті європейської інтеграції// 

Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. - № 3 (86). – С. 

40-49 (0,5 д.а.). Index Copernicus 

- Серьогіна С.Г. Реформа місцевого самоврядування в Україні в 

сучасних умовах політико-правового розвитку  / С. Г. Серьогіна // Актуальні 

http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
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проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування в контексті 

конституційної модернізації : зб. наук. статей за матеріалами наук.-практ. 

семінару, м. Харків, 14 жовтн. 2016 р. / редкол.: С. Г. Серьогіна, П. М. 

Любченко, І. І. Бодрова. – Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 

2016. – С. 145-154 (0,5 д.а.); 

- Серьогіна С.Г. Удосконалення місцевого самоврядування як ключовий 

напрям конституційної реформи в Україні // Конституційна реформа в 

Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської 

четвірки: зб. наук. статей. учасн. наук.-практ. конф. (м.Харків, 21-22 жовт. 

2016р.). –  Х.: Право, 2016. – С. 11-19 (0,5 д.а.). 

Тези:  

- Серьогіна С.Г. Моделі створення (зміни) конституції в аспекті 

конституційної ідентичності // Проблеми та перспективи конституційного 

розвитку в Україні: зб. тез наук. доп. За матеріалами наук.-практ. конф., 

м.Харків, 22 черв. 2016р. / Редкол. С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, П.М. 

Любченко. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2016. – С.232-240 

(0,4 д.а.) 

2. Любченко П.М. – докт. юрид. наук, професор 

«Реформа виборчих систем у сфері місцевого самоврядування» 2,0  

друк.арк.  

Опубліковано  – 5 друк.арк. 

Підручник:    

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / 

І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної. – 3-тє 

вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2016. – 386 с. Глави 8, 11, 12, 14 (§ 2, 4-

6) – (3,0 д.а.).  

Статті: 

Любченко П.М. Проблемні питання рішень Верховної Ради України та 

Конституційного Суду України в аспекті внесення змін до Конституції 
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України / П. М. Любченко /Державне будівництво та місцеве 

самоврядування. - 2016. - Вип. 31. - С. 15-24. (0,8 д.а) 

Любченко П.М. Права і свободи людини у сфері місцевого 

самоврядування: проблеми правового регулювання та реалізації/ П. М. 

Любченко//Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого 

самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки: тези доп. та наук. 

повідомл. учасн. Наук.-практ. конф. (М. Харків, 21-22 жовтн. 2016 р.). – Х.: 

Право, 2016. – С. 57-70 (0,9 д.а.) 

Тези: 

Любченко П.М. Оновлення Конституції України / Проблеми та 

перспективи конституційного розвитку в Україні :зб.тез наук.доп. за 

матеріалами європейського правового простору: історія і сучасність: 

матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 22 черв. 2016 р. / редкол.:  С. Г. 

Серьогіна, П. М. Любченко,  І. І. Бодрова – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. 

самоврядування, 2016. – C. 11-14 (0,3д.а.)  

3. Бодрова І.І. – канд. юрид. наук, доцент 

«Конституційно-правові аспекти адміністративно-територіальної 

реформи в Україні»  1  друк.арк. 

Опубліковано 2,9  друк.арк. 

Статті: 

- Бодрова І.І. Роль асоціацій органів місцевого самоврядування у 

формуванні а реалізації муніципальної політики в Україні / І. І. Бодрова // 

Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування в 

контексті конституційної модернізації : зб. наук. ст. за матеріалами наук.-

практ. семінару, м. Харків, 14 жовтн. 2016 р. / редкол.: С. Г. Серьогіна, П. М. 

Любченко, І. І. Бодрова. – Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 

2016. – С. 3-11 (0,5 д.а.); 

- Бодрова І.І. Напрями удосконалення територіальної основи місцевого 

самоврядування в Україні: конституційно-правовий аспект // Конституційна 

реформа в Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671525
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671525
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Вишеградської четвірки: ст. та тези наук. повідомл. Учасн. Наук.-практ. 

конф. (м.Харків, 21-22 жовт. 2016р.). – Х.: право, 2016. – С. 33-44 (0,5 д.а.). 

Тези: 

- Бодрова І.І. Адміністративно-територіальний устрій як об'єкт 

конституційного регулювання // Проблеми та перспективи конституційного 

розвитку в Україні: зб. тез наук. доп. За матеріалами наук.-практ. конф., 

м.Харків, 22 черв. 2016р. / Редкол. С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, П.М. 

Любченко. – Х.: НДІ держ. Буд-ва та місц. Самоврядування, 2016. – С.19-24 

(0,4 д.а.) 

4. Стешенко Т.В. – канд. юрид. наук, доцент 

«Сучасні (новітні) тенденції розвитку виборчого законодавства України» 

– 1,5 друк. арк  

Опубліковано  – 1,9 друк. арк. 

Підручник:    

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / 

І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної. – 3-тє 

вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2016. – 386 с. (глави 6 (§ 1- 3), 17.(0,5 

д.а.). 

 Статті: 

 Сучасні тенденції розвитку виборчого законодавства України // Visegrad 

journal on human rights – № 2/1, 2016. – С. -130-140. (0,9 д. а.) Index Copernicus 

  Тези: 

1. Форми голосування в сучасних зарубіжних країнах // 

Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в 

Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Ужгород, 22-23 квітня 2016 р. – Ужгород:Ужгородський 

національний університет, 2016. – С.44-47. (0,3 друк. а.) 

2.  Поняття виборів та їх види // Europska tradicia v medzinarodnom 

prave: Uplatnovanie ludskych: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej 

konferencie ,  Bratislava,Slovenska republika 6-7 maj 2016 / Paneuropska vysoka 

http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
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skola, Fakulta prava, Bratislava, 2016. – С. 74-77. (0,3 д. а.)  

3. Складова конституційної реформи в Україні – реформування 

системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади // 

Проблеми та перспективи конституційного розвитку в Україні: зб. тез наук. 

доп. за матеріалами наук.-практ. конф. , м. Харків, 22 черв. 2016 р. / редкол.: 

С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова, П. М. Любченко, – Харків.: НДІ держ. буд-ва та 

місц. самоврядування, –  С. 175-179. (0,4 д. а.)  
 
5. Соляннік К.Є. – канд. юрид. наук, доцент 

«Види джерел муніципального права» (1,5 д.а.). 

Опубліковано  – 3,6 д.а. 

Підручник:    

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / 

І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної. – 3-тє 

вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2016. – 386 с. (глави 5 (§ 2-5), 16. (1,9 

д.а.). 

Статті: 

Соляннік К.Є. Розвиток правової основи місцевого самоврядування в 

Україні / К.Є. Соляннік // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія Право. – 2016. – Вип. 37. – Т. 1. – С. 91-94 (0,5 д.а.); 

Соляннік К.Є. Правова форма діяльності органу публічної влади як 

джерело муніципального права / К.Є. Соляннік // Вісник Національної 

академії правових наук України. – 2016. – № 1 (84). – С. 92-99 (0,5 д.а.) – 

Index Copernicus Snternational. 

Тези: 

Соляннік К.Є. Правова основа об’єднання територіальних громад в 

Україні // Проблеми та перспективи конституційного розвитку в Україні (до 

20-річчя прийняття Конституції України): зб. тез наук. доп. за матеріалами 

наук.-прак.конф., м. Харків, 22 черв. 2016 р. / редкол. : С.Г. Серьогіна, І.І. 

Бодрова, П.М. Любченко, – Х.: Н НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 

2016. – С. 166-169 (0,3 д.а.); 
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Соляннік К.Є. Територіальність дії актів органів місцевого 

самоврядування для об’єднаних територіальних громад // Юридична осінь 

2016 року: матеріали. наук-практ конф., 15 листопада 2016 р., м. Харків – Х.: 

НЮУ імені Я. Мудрого, 2016. –(0,3 д.а.).  

 

6. Величко В.О. – канд. юрид. наук, доцент 

"Проблеми формування державної концепції місцевого самоврядування 

в Україні" – 1,5 д.а. 

Опубліковано  – 1,5 д.а. 

Підручник:    

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / 

І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної. – 3-тє 

вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2016. – 386 с. (глава 10) – (0,6 д.а.).     

Статті: 

Величко В.О. Державний контроль та нагляд за додержанням законності 

в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування // Державне 

будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: Ю.Г.Барабаш 

та ін.. – Х.: Право, 2016. – Вип. 32.- С. 24-36 (0,7 д.а.) 

 Тези: 

Величко В.О. Питання державного контролю у сфері місцевого 

самоврядування. // Проблеми та перспективи конституційного розвитку в 

Україні: зб.тез наук.доп. за матеріалами наук.-прак.конф., м. Харків, 22 черв. 

2016 р. / редкол.: С. Г. Серьогіна, І.І.Бодрова, П.М.Любченко, - Х.: НДІ держ. 

буд-ва та місц. само вряд., 2016. - С. 28 -31 (0,2 д.а.). 

. 

7. Болдирєв С.В. – канд. юрид. наук, доцент 

«Реформа державної виконавчої влади на місцях» – 1,5 друк. арк. 

Опубліковано  – 2,1 друк. арк..: 

Підручник:    
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Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / 

І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної. – 3-тє 

вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2016. – 386 с. (глава 13 (§ 1, 3-6). (0,5 

д.а.). 

Тези: 

Болдирєв С.В.  Місце та роль місцевих державних адміністрацій в 

системі органів виконавчої влади в Україні // Реформування законодавства 

України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22-23 

квітня 2016 р. – Ужгород:Ужгородський національний університет, 2016. – 

С.28-31. (0,3 д. а.) 

Болдирєв С.В.  Територіальна громада як контролюючий суб’єкт у сфері 

місцевого самоврядування // Europska tradicia v medzinarodnom prave: 

Uplatnovanie ludskych: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie 

,  Bratislava,Slovenska republika 6-7 maj 2016 / Paneuropska vysoka skola, 

Fakulta prava,Bratislava,2016. – С. 89-92. (0,3 д. а.)  

Болдирєв С.В.  Законодавчі засади прозорості та підзвітності органів 

публічної влади // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і 

громадянина: зб. Тез наук. доповідей і повідомл. IV Міжнар. Наук.-практ. конф. 26 травня 

2016 р.,  м. Полтава / редкол.: А. П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, Н. О. Гуторова та ін.. – Харків: 

ТОВ «Видавництво права людини», 2016. – С. 384-388.  (0,4 д. а.)  

Болдирєв С.В.  Проблеми формування української моделі місцевого 

самоврядування //Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого 

самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки: тези доп. та наук. 

повідомл. учасн.. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21-22жовт. 2016 р.). – Х.: 

Право, 2016. – С. 262-265. (0,3 д. а.)  

Болдирєв С.В.  Взаємовідносини громадських об’єднань з органами 

державної влади та іншими суб’єктами суспільного ладу// Проблеми та 

перспективи конституційного розвитку в Україні: зб. тез наук. доп. за 

матеріалами наук.-практ. конф. , м. Харків, 22 черв. 2016 р. / редкол.: С. Г. 
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Серьогіна, І. І. Бодрова, П. М. Любченко, – Харків.: НДІ держ. буд-ва та місц. 

самоврядування, –  С. 24-28. (0,4 д. а.)  

Болдирєв С.В.  Конституційна реформа місцевого самоврядування 

//«Круглий стіл» до 20-ї річниці Конституції України «Історія українського 

конституціоналізму» :Вісник Національної академії правових наук України: 

зб. Наук. пр. / редкол.: О.В. Петришин та ін.. – Х.: Право, 2016. – № 2 (85). – 

С.209-210. (0,2 д. а.)  

 

8. Лялюк О.Ю. – канд. юрид. наук, доцент 

“Поняття та система адміністративно-територіального устрою”  1,5  д.а. 

Опубліковано  – 3 д.а. 

Підручник:    

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / І.І. 

Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної. – 3-тє 

вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2016. – 386 с. §7 глави 2, § 1, 6-7 глави 

5 (1 д.а.) 

Статті: 

Лялюк О.Ю. Деякі питання взаємовідносин органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування з органами внутрішніх справ, прокуратури, Служби 

безпеки, судовими органами та органами юстиції // Державне будівництво та 

місцеве самоврядування . – № 31. – 2016. – С. 61-75 (0,7 д.а.) 

Лялюк О.Ю. Територіальна громада як елемент територіальної організації 

влади в Україні // Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого 

самоврядування : уроки від країн Вишеградської четвірки. – Х. : Право, 2016. – 

С. 70-77 (0,6 д.а.). 

Тези: 

До питання щодо децентралізації державної влади в Україні // Проблеми 

та перспективи конституційного розвитку в Україні (до 20-річчя прийняття 

Конституції України): Матеріали науково-практичної конференції. – НДІ 

Держ. буд. та місц. самовряд. (0,3 д.а.). 
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Органи самоорганізації населення в системі територіальної організації 

влади в Україні // Збірник тез наукових доповідей та повідомлень 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Юридична 

осінь 2016 року» (0,4 д.а.). 

 

9. Закоморна К.О. – канд. юрид. наук, доцент 

«Місцеве управління як важливий елемент системи конституційного 

правління в зарубіжних країнах» – 1,5 д.а.  

Опубліковано  – 2,5 д.а 

Статті:  

Закоморна К.О. Конституційно-правові засади децентралізації влади в 

пострадянських державах Балтії – членах Європейського Союзу // Право та 

інновації: наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Глібко та ін. – Х.: Право, 2016. - 

№ 1 (13). – С. 257 – 263 (0,5 д.а.); Index Copernicus 

Закоморна К.О. Становлення конституційно-правової моделі місцевого 

управління в Австралійському Союзі // Державне будівництво та місцеве 

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

2016. – Вип. 31. – С.75 – 86  (05 д.а.);  

Закоморна  К.О. Основи організації та діяльності муніципальних органів 

влади в Канаді // The Journal of Eastern European Law / Журнал 

східноєвропейського права. – 2016. – № 31. – C. 45 – 52 (05 д.а.). Index 

Copernicus 

Тези:  

Децентралізація влади як ключова тенденція  сучасного конституційно-

правового розвитку Японії: досвід для України // O noua perspectiva a 

proceselor de integrare Europeana a Moldovei si Ucrainei: aspectul juridic : 

conferinta inernationala stintsfico-practica, 25-26 martie 2016 / Institutul cercetari 

juridice si politice al academiel de stinte a Moldovei. - Chisinau, Republica 

Moldova, 2016. – С. 90 – 92 (0,2 д.а.);  

Про деякі сучасні тенденції розвитку муніципального управління в 

http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
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Канаді //«Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských 

práv»: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Bratislava: 

Vydal: Paneurópska vysoká škola, 2016. – S. 90 – 95 (0,3 д.а.);  

Конституційно-правова модель регіональної політики в Італійській 

Республіці: досвід для України // Проблеми та перспективи конституційного 

розвитку в Україні: зб.тез наук.доп. за матеріалами науково-практичної 

конференції, м. Харків, 22 червня 2016 р./ редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. 

Бодрова, П.М. Любченко. – Х.:НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 

2016. – С. 49 – 52 (0,2 д.а.);  

Правова основа національної регіональної політики в державах-членах 

ЄС: досвід для України //  Конституційна реформа в Україні в сфері 

місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки: тези доп. 

та наук. повідомл. учасн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21-22 жовт. 2016 р.). 

– Х: Право, 2016. – С. 155 – 159 (0,3 д.а.);  

Децентралізація влади як напрям конституційної реформи в Латвійській 

Республіці: уроки для України // Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy vo 

svete vedy: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. – 
Sládkovičovo. - Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius 

Richterova, 2016. – С. 21-26 (0,2 д.а.). 

 

10.  Гончаренко О.А. – канд. юрид. наук, доцент 

Права дитини в мережі Інтернет (1,5 д.а.). 

Опубліковано  - 2    друк.арк.  

Розділ монографії 

Гончаренко О.А. Права дітей в Інтернеті //Правове регулювання відносин 

у мережі Інтернет: монографія /кол. авт. А.П. Гетьман, Ю.Є. Атаманова, В.С. 

Мілаш та ін. за ред.. К.В.Єфремової.-Х.: Право, 2016 р. –1 д.а. 

Статті 

Гончаренко О.А. Право доступу до Інтернету як складова прав дитини // 

Право та інновації. – 2016. - № 4(16). – С. 43-52 (0,7 д.а.).;  
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Тези 

Гончаренко О.А. Зміни до конституції України в частині правосуддя : 

актуальні питання діяльності адвокатури України // Проблеми та перспективи 

конституційного розвитку в Україні: зб.тез наук.доп. за матеріалами наук.-

прак.конф.,  / редкол.: С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова, П. М. Любченко, – Х.: НДІ 

держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2016. – С.45-49 (0,3 д.а.). 

 

11.  Новиков О.В. – канд. юрид. наук, доцент 

«Реформа судової гілки влади в Україні»- 1,5 д.а. 

Опубліковано  - 1,5 д.а. 

Стаття   

Aleksandr Nowikow. Versuche der Sicherung vor Usurpation im Rechtsstaat 

– Antikorruptionsbehorden und Staatstribunal am Beispiel Polens und der Ukraine/ 

Critical Quarterly for Legislation and Law. - nr.1. – 2016. –Р. 64-75 (0,9 д.а.). 

Тези 

Новиков О.В. Реформа судової гілки влади в Україні: проблеми та 

перспективи // Проблеми та перспективи конституційного розвитку в 

Україні: зб. тез наук. доп. За матеріалами наук.-практ. конф., м.Харків, 22 

черв. 2016р. / Редкол. С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, П.М. Любченко. – Х.: НДІ 

держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2016. – С.246-255 (0,6 д.а.) 

 
12.  Шеверєва В.Є. – канд. юрид. наук, доцент 

“Проблеми правового регулювання інформаційного забезпечення 

виборів та проведення передвиборної агітації” – 1,5  д.а. 

Опубліковано – 1,7 д.а. 

Статті: 

Шеверєва В. Є. Використання мережі Інтернет під час виборчого 

процесу: комплексний аналіз / В. Є. Шеверєва // Молодий вчений. – 2016. – 

№ 11 (38). – С. 460–468. РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research 

Bible, Index Copernicus (0,6 д.а.) 

Тези: 

http://elibrary.ru/title_items.asp?id=39892
http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://oaji.net/journal-detail.html?number=365
http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html


 12 

1. Шеверєва В. Є. Особливості нової виборчої системи із місцевих 

виборів // Europska tradicia v medzinarodnom prave: Uplatnovanie ludskych: 

zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie, Bratislava, Slovenska 

republika 6-7 maj 2016 / Paneuropska vysoka skola, Fakulta prava, Bratislava, 

2016. – С. 81–84 (0,3 д.а.) 

2. Шеверєва В. Є. Питання відкликання виборних органів і посадових 

осіб місцевого самоврядування за народною ініціативою //Правові засади 

гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. тез наук. 

доповідей і повідомл. IV Міжнар. наук.-практ. конф. 26 травня 2016 р., м. 

Полтава / редкол.: А. П. Гетьман, Ю. Г . Барабаш, Н. О . Гуторова та ін. – 

Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2016. – С. 313–316 (0,3 д.а.) 

3. Шеверєва В. Є. Питання удосконалення виборчого законодавства із 

місцевих виборів (досвід України та Грузії) // Проблеми та перспективи 

конституційного розвитку в Україні: зб.тез наук.доп. за матеріалами наук.-

прак.конф., м. Харків, 22 черв. 2016 р. / редкол.: С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова, 

П. М. Любченко, – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2016. – С. 

212–216 
 
 
13.  Петришина М.О. – канд. юрид. наук, доцент 

«Функції і завдання органів і посадових осіб місцевого самоврядування в 

системі забезпечення національної економічної безпеки» – 1,5 д. а. 

Опубліковано – 8, 5 д. а.: 

Монографія: 

1. М.О.Петришина, О.О.Петришин Міжнародно-правові стандарти у 

сфері місцевого самоврядування. Серія «Наукові доповіді» НДІ державного 

будівництва та місцевого самоврядування НАПрНУ. – 2016. – Х.: Право. – 40 

с. (1 д. а.). 

Підручник: 

1. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник 

/ І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної. – 3-
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тє вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2016. – 386 с. (параграфи 1, 5 

(Організація підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад; 

Гарантії діяльності депутатів місцевих рад) глави 15 (0, 5 д. а.). 

Навчально-методичні посібники та програми: 

1. Приймала участь у підготовці НЕІК «Державне будівництво та 

місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс]:  

http://neik.nlu.edu.ua/ 

5. Приймала участь у підготовці НЕІК «Нормопроектувальна техніка та 

державна реєстрація нормативно-правових актів» [Електронний ресурс]: 

http://neik.nlu.edu.ua/course/view.php?id=94 

Статті: 

1. Петришина М.О. Зарубіжний досвід реформування місцевого 

самоврядування: на прикладі Франції та Польщі / Молодий вчений. – № 

1(28). – Ч. 2, 2016, С. 47 – 51 (0,5 д.а.). РИНЦ,  ScholarGoogle,  OAJI,  

CiteFactor,  Research Bible, Index Copernicus 

2. Петришина М.О. До проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо зупинення актів органів місцевого 

самоврядування» / Актуальні питання публічного та приватного права. – № 1 

(12). – 2016. – С. 12 – 18 (0, 5 д. а.). 

3. Петришина М.О. Деякі аспекти реалізації актів суб’єктів місцевого 

самоврядування / Право і суспільство. – № 5. – 2016. С. 25 – 30 (0,5 д. а.). 

4. Petryshyna M. O. The right on local self-government in the context of 

ensuring of national innovative security in Ukraine /Visegrad Journal on Human 

Rights. - № 5. – 2016- (0,5 д. а.). 

Тези: 

1. Нормопроектувальна діяльність в Україні: проблеми та перспективи / 

Проблеми та перспективи конституційного розвитку в Україні: зб. тез наук. 

доп. за матер. наук.-прак. конф., м. Харків, 22 черв. 2016 р. / редкол.: 

С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова, П. М. Любченко. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. 

самоврядування, 2016, С. 122 – 125 (0, 3 д. а.). 

http://neik.nlu.edu.ua/
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=39892
http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://oaji.net/journal-detail.html?number=365
http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
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14. Фролов О.О. – к.ю.н., асистент 

«Міжнародні стандарти конституційно-правове регулювання державної 

підтримки місцевого самоврядування» – 1,5  друк.арк.  

Опубліковано – 1,5 д.а. 

Стаття: 

Фролов О.О. Формування економічної (матеріально-фінансової) основи 

як форми державної підтримки й гарантування місцевого самоврядування // 

Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: 

Ю.Г.Барабаш та ін.. – Х.: Право, 2016. - № 32. – С. 53-61 (0, 8 д.а.). 

Тези: 

Фролов О.О. Міжнародні стандарти конституційно-правового 

регулювання державної підтримки місцевого самоврядування // Проблеми та 

перспективи конституційного розвитку в Україні: зб. тез наук. доп. За 

матеріалами наук.-практ. конф., м.Харків, 22 черв. 2016р. / Редкол. С.Г. 

Серьогіна, І.І. Бодрова, П.М. Любченко. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. 

самоврядування, 2016. – С.241-245 (0,25 д.а.) 

Фролов О.О. Порівняльний аспект державної підтримки і гарантування 

місцевого самоврядування на досвіті Франції // Юридична осінь 2016 року: 

матеріали. наук-практ конф., 15 листопада 2016 р., м. Харків – Х.: НЮУ імені 

Я. Мудрого, 2016. (0,25 д.а.).  

 

15.  Челомбитько Л.В. – старший викладач 

Конституційно-правове регулювання інформаційної відкритості органів 

державної влади та місцевого самоврядування в Україні” (1 друк.арк.). 

Опубліковано – 1,5 друк.арк.: 

    Підручник:    

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / 

І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної. – 3-тє 

вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2016. – 386 с. (глави 4, 6 (§ 4-5), 17 (1,2 

д.а.). 
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Тези:      

Напрямки вдосконалення Конституції України щодо парсипативної 

демократії на місцевому рівні // Проблеми та перспективи конституційного 

розвитку в Україні: зб. тез наук. доп. За матеріалами наук.-практ. конф., 

м.Харків, 22 черв. 2016р. / Редкол. С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, П.М. 

Любченко. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2016. – С. 196-

200 (0,3 д.а.) 

 

16.  Фоміна С.В. – асистент 

Конституційно-правове регулювання виборів у країнах Західної та 

Центральної Європи». (1,0 д.а.) 

Опубліковано – 1 д.а. 

Статті:  

Фоміна С.В. Конституційно-правове регулювання виборів у країнах 

Західної та Центральної Європи / С.В.Фоміна // Legea si Viata (Право и 

жизнь). – 2016. - №6/3. - С. 144-152 – (0,7 д.а.) 

Тези:  

Фоміна С.В. Конституційно-правове регулювання голосування у країнах 

Західної та Центральної Європи // Проблеми та перспективи конституційного 

розвитку в Україні: зб. тез наук. доп. За матеріалами наук.-практ. конф., 

м.Харків, 22 черв. 2016р. / Редкол. С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, П.М. 

Любченко. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2016. –С. 183-186 

– (0,3 д.а.) 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук на тему: «Голосування як стадія виборчого процесу в зарубіжних 

країнах: конституційно-правовий аспект» 10 листопада 2016 р. 

17. Омелько І.І. – асистент 

«Форми діяльності депутатів місцевих рад: досвід, проблеми, перспективи» 

1 друк.арк.  

Опубліковано – 1,1 д.а. 
Статті: 
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Омелько І.І. Проблеми нормативно-правової регламентації форм 

діяльності депутатів місцевих рад в Україні в аспекті конституційної 

реформи // // Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / 

редкол.: Ю.Г.Барабаш та ін.. – Х.: Право, 2016. - № 32. – С. 62-71 (0, 8 д.а.). 

Тези: 

      Омелько І.І. Форми діяльності депутатів місцевих рад: досвід, 

проблеми, перспективи //  Проблеми та перспективи конституційного 

розвитку в Україні: зб. тез наук. доп. За матеріалами наук.-практ. конф., 

м.Харків, 22 черв. 2016р. / Редкол. С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, П.М. 

Любченко. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2016. – С.256-262 

(0,3 д.а.) 

 

18. Чиркін А.С.  – асистент 

«Конституційно-правові засади організації місцевого самоврядування в 

Польщі, Чехії та Угорщині» 1 друк.арк. 

Опубліковано - 2 д.а.  

Статті: 

Чиркін А.С.  Компетенція органів місцевого самоврядування Польщі, 

Чехії та Угорщини// Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 

2016. - вип. 31. - с. 227-241 (0,6 д.а.), 

Чиркін А.С.  Угорський досвід реформування місцевого самоврядування: 

інституційний аспект // Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого 

самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки : Тези доп. та наук. 

повідом. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 21-22 жовт. 2016 р.) / Нац. 

акад. прав. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Вишеград. 

фонд. - Харків : Право, 2016. - С. 209-223.  (0,6 д.а.) 

Чиркін А.С. Фінансова основа функціонування органів місцевого 

самоврядування в Угорщині  // Актуальні проблеми права: теорія і практика. 

-2016. - вип. 31. - с. 324-336, обсяг – (0, 5 д.а. )  

Тези:  



 17 

Чиркін А.С. Міцна матеріально-фінансова основа місцевого 

самоврядування як запорука муніципального розвитку України // Проблеми 

та перспективи конституційного розвитку в Україні: зб. тез наук. доп. За 

матеріалами наук.-практ. конф., м.Харків, 22 черв. 2016р. / Редкол. С.Г. 

Серьогіна, І.І. Бодрова, П.М. Любченко. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. 

самоврядування, 2016. –с. 205-208, (0,2 д.а.),  

Чиркін А.С. Принцип місцевого самоврядування в Конституціях 

Польщі, Чехії та Угорщини// Збірник тез наукових доповідей і повідомлень 

Міжнародної наукової конференції "Принципи сучасного конституціоналізму 

та Основний Закон України. ІХ Тодиківські читання", 2016. - с. 246-247, (0,1 

д.а.) 

 

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР – немає. 

1.4. Вказати діяльність кафедри на господоговірних засадах із 

зазначенням суми договору – Кафедра виконувала лекційну роботу в рамках 

договору між Харківською міською радою та Інститутом післядипломної 

освіти щодо підвищення кваліфікації депутатів Харківської міської ради. 

 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми: 

Виконані роботи відзначаються актуальністю розробок в рамках 

цільової комплексної програми.  

Протягом звітного періоду здійснено теоретичне узагальнення й нове 

вирішення наукової проблеми конституційно-правового регулювання 

організації державної влади та місцевого самоврядування в аспекті 

децентралізації влади та комплексного реформування суспільних відносин в 

сфері публічно-владної діяльності. Сформульовано низку висновків, 

пропозицій і рекомендацій, спрямованих на оптимізацію взаємовідносин 

органів державної влади і місцевого самоврядування, на удосконалення 

Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве 
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самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», «Про місцеві вибори», «Про органи самоорганізації населення». 

Рекомендації наукових розробок викладачів кафедри є корисними для 

законотворчої діяльності та правозастосовчої практики і спрямовані на 

реформу децентралізації влади, адміністративно-територіального устрою, 

місцевого самоврядування, оновлення системно-структурної організації 

місцевого самоврядування, вдосконалення правового регулювання порядку 

підготовки і проведення сесій місцевих рад, порядку функціонування 

постійних комісій місцевих рад, депутатських фракцій, виконавчих органів 

місцевих рад, процедурних аспектів підготовки і прийняття муніципальних 

нормативно-правових актів.  

1.6.  Вказати наявність авторських  свідоцтв та патентів.(Подано 

заявок та видачу охоронних документів, отримано охоронних документів)- 

немає 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів: 

В рамках цільової комплексної програми: «Конституційно-правові 

проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму 

публічної влади в Україні» наукова новизна одержаних результатів 

дослідження полягає в тому, що в них сформовано низку понять, 

концептуальних теоретичних висновків і практичних рекомендацій щодо 

запровадження сучасних конституційно-правових основ механізму 

взаємовідносин органів державної влади і місцевого самоврядування в 

Україні в сучасних умовах політико-правового розвитку та в аспекті 

євроінтеграційних процесів.  

Узагальнено досвід проведення муніципальних реформ у державах-

членах ЄС з метою визначення оптимальних шляхів здійснення 

децентралізації в Україні. Обгунтовано, що загальна тенденція до 

муніципалізації суспільного життя та публічно-владних відносин у державах-

членах ЄС, в яких відбулися комплексні муніципальні реформи має бути 

основою муніципальних вітчизняних ініціатив в умовах реалізації 
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стратегічного курсу на вступ до ЄС. Визначено, що стратегічне забезпечення 

розвитку місцевого самоврядування в Україні передбачає діалектично 

взаємопов’язану систему форм та методів діяльності органів публічної влади, 

яка складається з нормативного, інституціонального, організаційного, 

політичного, координаційного, законопроектного та правоохоронного 

напрямків. 

Доведено, що суб’єкти місцевого самоврядування відіграють важливу 

роль у конституційному механізмі політичної інституціоналізації 

громадянського суспільства, зміцненні конституційного ладу, реальному 

забезпеченні й гарантуванні прав та свобод людини і громадянина. 

Встановлено, що процеси становлення й розвитку місцевого самоврядування 

і громадянського суспільства в Україні взаємопов’язані і взаємозумовлені, а 

тому потребує суттєвого удосконалення регламентація форм участі громадян 

у здійсненні місцевого самоврядування. Обґрунтовано необхідність на 

законодавчому рівні врегулювати порядок підготовки і проведення місцевих 

референдумів, загальних зборів, громадських слухань та інших форм 

безпосередньої демократії, визначити підходи до встановлення питань, які 

можуть розглядатися на місцевому рівні, створити дієвий механізм реалізації 

прийнятих муніципальних рішень. 

Обґрунтовано, що діяльність органів місцевого самоврядування й 

органів державної влади має бути функціонально і структурно розмежована, 

взаємодія між ними повинна базуватися на чіткій методологічній основі та 

втілюватися в різноманітних організаційно-правових формах, як-то: а) 

інституційних (створення спільних координаційних, консультативних, 

дорадчих органів); б) правових (участь у розробці правових актів); в) 

організаційних (проведення спільних заходів – розширених колегій, засідань, 

семінарів, конференцій, звітів перед громадами, перевірок тощо, участь 

посадових осіб місцевих держадміністрацій у засіданнях органів місцевого 

самоврядування, а депутатів і муніципальних службовців у роботі 

держадміністрацій); г) інформаційних (обмін інформацією з питань 
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місцевого значення – листування, телефонні переговори, надсилання 

проектів рішень і прийнятих актів); д) матеріально-фінансових (спільне 

фінансування проектів місцевого й регіонального значення, створення 

спільних підприємств та організацій). 

Встановлено, що низький рівень розвитку місцевого самоврядування в 

Україні значною мірою зумовлюється безвідповідальністю його органів і 

посадових осіб. У зв’язку із цим актуалізовано питання організації і 

здійснення контролю за діяльністю (бездіяльністю) органів і посадових осіб 

на місцевому рівні. Послаблення контролю за органами місцевого 

самоврядування з боку держави повинно компенсуватися контролем з боку 

населення. Для впровадження ефективного громадського контролю за 

діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

запропоновано прийняти закон «Про громадський контроль», реформувати 

законодавство про інформацію (визначити види публічної інформації й 

порядок її обов'язкового оприлюднення), вдосконалити правове регулювання 

форм безпосередньої демократії та механізму реалізації рішень прийнятих 

територіальною громадою або її певною частиною.  

Визначено напрями удосконалення правової, організаційної, 

територіальної основи місцевого самоврядування в Україні в аспекті 

конституційно-правової модернізації та імплементації положень 

Європейської Хартії місцевого самоврядування в національне законодавство 

України. Доведено, що новелізація правового регулювання місцевого 

самоврядування повинна здійснюватися з урахуванням світових процесів 

універсалізації права й конвергенції правових систем. 

Досліджено проблеми реформування місцевих органів державної 

виконавчої влади в контексті запропонованих змін до Конституції України в 

частині місцевого самоврядування. Під час дослідження компетенції органів 

місцевого самоврядування регіонального рівня, проаналізовано специфіку їх 

взаємодії із місцевими органами виконавчої влади та сільськими, селищними, 

міськими радами, яка повинна ґрунтуватися на принципах законності, 
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добровільності, врахування спільних інтересів і взаємної відповідальності, 

збереження незалежності органів місцевого самоврядування та 

здійснюватися за допомогою організаційно-правових договорів, угод про 

спільну діяльність, спільно створених державно-самоврядних організацій. Ці 

способи взаємодії повинні замінити недосконалий порядок делегування 

повноважень між вищезазначеними органами. Наголошується на 

необхідності підвищення ролі і значення представницьких органів місцевого 

самоврядування, чіткого розподілу повноважень між радою та її 

виконавчими органами, переведення ряду повноважень з делегованих до 

власних повноважень місцевого самоврядування. 

Запропоновано шляхи модернізації національного законодавства щодо 

вдосконалення державної підтримки та гарантування місцевого 

самоврядування в Україні. Визначено напрями вдосконалення територіальної 

основи місцевого самоврядування в Україні у контексті конституційно-

правових змін та у комплексі інституційних, правових, організаційних та 

матеріально-фінансових його аспектів. 

 

2. Впровадження результатів наукових досліджень. 

2.1. Участь кафедри в законотворчій діяльності, в розробці й  

обговоренні з наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, 

законів та інших нормативних актів, у проведенні правових експертиз 

проектів нормативних актів, у робочих груп та комісій по розробці 

законопроектів (повинні бути вказані нормативні акти, в розробці котрих 

брала участь кафедра, орган, якому було направлено підготовлений 

проект або рекомендації, окремо надати перелік законів та кодексів). 

Здійснена розробка законопроектів (кодексів та законів): 

У складі робочої групи Мінрегіобуду Серьогіна С.Г. приймала участь у 

підготовці законопроектів «Про засади та порядок вирішення питань 

адміністративно-територіального устрою України», «Про внесення змін до 
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деяких законодавчих актів України щодо функціонування районних рад» 

(направлено до Мінрегіонбуду)  

Науковцями кафедри підготовлені експертні, наукові висновки, 

пропозиції та зауваження щодо законопроектів: 

– за зверненням Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України на проект 

Закону України «Про громадські слухання» (реєстр. № 2295а)  (Серьогіна 

С.Г., Лялюк О.Ю., Болдирєв С.В. ) 

– за зверненням Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України на проект 

Закону України «Про місцеві ініціативи» (реєстр. № 2296а) ; (Серьогіна С.Г., 

Лялюк О.Ю.  ) 

–  за зверненням Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України 

на проект Закону України «Про публічний контроль» (реєстр. № 2297а) 

(Серьогіна С.Г., Лялюк О.Ю.) 

–     за зверненням Мінрегіонбуду на проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зупинення актів 

органів місцевого самоврядування» (розроблено робочою групою 

Мінрегіобуду) (Серьогіна С.Г., Бодрова І.І., Петришина М.О.) 

– на проект Закону України «Про засади та порядок вирішення питань 

адміністративно-територіального устрою України» (розроблено робочою 

групою Мінрегіобуду)  (Серьогіна С.Г., Лялюк О.Ю.  ) 

– на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо функціонування районних рад» (розроблено робочою 

групою Мінрегіобуду)  (Серьогіна С.Г. ) 

- науковий висновок за конституційним поданням щодо відповідності 

Конституції України окремих положень Закону України «Про запобігання 

корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII (зі змінами) та статті 366-1 

Кримінального кодексу України зі змінами (Любченко П.М.) 
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– щодо норми  пункту сьомого частини другої статті 42 Закону України 

«Про вищу освіту» (Бодрова І.І. ) 

         - за зверненням Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України 

щодо проекту внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (лютий 2016 р.) (Лялюк О.Ю.) 

- за зверненням Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України здійснена 

підготовка аналітичної записки щодо законодавчої регламентації та практики 

імплементації законодавства з питань парсипативної демократії в 

Європейських країнах (направлено до Комітету ВРУ з питань регіонального 

розвитку, державного будівництва та місцевого самоврядування) (Серьогіна 

С.Г., Лялюк О.Ю.) 

           - за зверненням Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України 

здійснена підготовка аналітичної записки щодо комплексного аналізу 

законодавства, яке визначає повноваження центральних органів виконавчої 

влади, місцевих державних адміністрацій  і органів місцевого 

самоврядування  в галузі призначення та проведення виборів, референдумів, 

ведення Державного реєстру виборців (Серьогіна С.Г., Любченко П.М., 

Челомбитько Л.В.). 

- за зверненням асоціації районних та обласних рад підготовка 

аналітичної записки щодо проблем правового регулювання форм діяльності 

депутатів місцевих рад та електронного урядування (направлено 

Мінрегіонбуду, до Харківської обласної та міської ради) (Серьогіна С.Г., 

Любченко П.М., Бодрова І.І., Омелько І.І. ) 

 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов 

Пленуму Верховного Суду України – не приймали. 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, 
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членів робочих груп та ін. 

Професор Серьогіна С.Г.: 

   - є  членом робочих груп Харківської обласної ради, Харківської міської 

ради з питань організаційного забезпечення роз’яснення реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні   

- як член Конституційної Комісії приймала участь у її засіданнях та 

протягом року працювала у робочій групі з питань децентралізації; 

- як член Експертної ради з питань децентралізації, місцевого 

самоврядування та регіональної політики Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а 

також член Цільової команди реформ з питань децентралізації, місцевого 

самоврядування та регіональної політики Кабінету Міністрів України 

приймала участь у роботі цих органів протягом року; 

-  як член Науково-консультативної ради Вищого Адміністративного 

суду України приймала участь у її у її роботі протягом року. 

- є членом робочої групи Харківської обласної державної адміністрації з 

питань організації обговорення змін до Конституції України, а також з 

питань Реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 

року. 

        Професор Любченко П.М.: 

- є членом  робочої групи із децентралізації владних повноважень у 

сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального 

використання природних ресурсів (Міністерство екології та природних 

ресурсів) 

     - є членом Харківської обласної міжвідомчої координаційно-

методичної ради з правової освіти населення. 

   -  є  членом робочої групи Харківської міської ради з питань 

організаційного забезпечення роз’яснення проекту Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні,  

членом робочої групи з питань організаційного забезпечення обговорення 
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проекту змін до Конституції України щодо децентралізації влади та 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні (розпорядження  Харківського міського голови 

від «14» травня 2014 року № 45),  

- членом робочої групи Харківської обласної державної адміністрації з 

питань організаційного забезпечення роз’яснення проекту Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні; є членом Харківської регіональної Ради з питань взаємодії 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.       

        Доцент Лялюк О.Ю. є членом робочої групи Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства щодо 

децентралізації  

Доцент Величко В.О. є членом робочої групи з підготовки проекту 

Закону України «Про освіту» (реєстр. № 3491-д) до другого читання. 

 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верховного Суду України - 

немає. 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України.                     

- на запит судді Конституційного Суду України Н. К. Шаптали стосовно 

конституційності Закону України від 4 лютого 2015 р. № 144-VIII «Про 

позбавлення В. Януковича звання Президента України»   (Серьогіна С.Г., 

Петришина М.О.);  

- за зверненням судді Конституційного Суду України О.М. Литвинова 

щодо тлумачення положення «на наступній черговій сесії Верховної Ради 

України», яке міститься у статті 155 Конституції України (№ 347-16/200 від 

26.01.2016 р.) (Серьогіна С.Г., Соляннік К.Є.) 
 

      Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень: 

2.6. Проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій (перелік). 
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Спільно з кафедрою конституційного права України організували і 

провели круглий стіл «Конституційний процес в Україні: виклики та ризики 

сьогодення» за участю членів Конституційної Комісії (грудень 2015 р.).   

Спільно з Харківською обласною радою організували і провели круглий 

стіл «Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади» за участю Генерального секретаря Конгресу місцевих і регіональних 

влад Ради Європи А. Кіфера (Харків, 04 березня 2016 р.) 

Приймали участь у підготовці і проведенні круглого столу за участю 

Генерального секретаря та експертів Конгресу місцевих і регіональних влад 

Ради Європи «Реформування місцевого самоврядування в Україні: сучасний 

стан, проблеми та перспективи» (м. Харків, 23 серпня 2016 р.) 

Спільно з НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування 

НАПрНУ організували і провели науково-практичну конференцію 

"Проблеми та перспективи конституційного розвитку в Україні (до 20-річчя 

прийняття Конституції України)" ( м. Харків, 22 червня 2016 р.). 

На базі кафедри у  8 грудня 2016 р. проведена VІІІ студентська вузівська 

науково-практична конференція «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування в Україні та зарубіжних країнах» (з виданням збірки 

матеріалів конференції).  

 

2.7. Участь викладачів у конференціях. 

Викладачі кафедри приймали участь у наступних науково-практичних 

конференціях, семінарах: 

 
№ 
п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Викладачі, 
які взяли участь 

Міжнародні 
1.  Міжнародна науково-практичної конференція «Реформування 

законодавства України та розвиток суспільних відносин в 
Україні: питання взаємодії». м. Ужгород, 22-23 квітня 2016 р. 

2 

2.  Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні 
завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці», 
28-29 жовтня 2016 р., м. Сладковічево, Словацька Республіка 

2 

3.  Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років 
Конституції України: європейська правова традиція і 

1 
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український контекст – виміри правової реформи» (м.Харків, 
19-20 травня 2016р.), 

4.   VIII Міжнародний економічний форум «ІННОВАЦІЇ. 
ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ» Панельна дискусія 
«Децентралізація як ключовий чинник європейської інтеграції» 
(Харків, 23 вересня 2016р.) 

1 

5.  ІV Міжнародна науково-практична конференція «Правові 
засади гарантування та захисту прав і свобод людини і 
громадянина», м. Полтава (26 травня 2016); 

1 

6.  Міжнародна науково-практична конференція «Новый взгляд на 
евроинтеграционные процессы в Молдове и Украине: 
юридический аспект» (г. Кишинев, Республика Молдова 25-26 
марта 2016 г.); 

1 

7.  Міжнародна науково-практична конференція «Європейська 
традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини» (м. 
Братислава, Словацька Республіка, травень 2016 р.); 

 

Всеукраїнські 
8.  Науково-практична конференція "Проблеми та перспективи 

конституційного розвитку в Україні (до 20-річчя прийняття 
Конституції України)", 22 червня, м. Харків. 
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9.  Круглий стіл «Реформування місцевого самоврядування в 
Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи (Харків, 23 
серпня 2016р.) 

 

2 

10.  Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми державного 
будівництва та місцевого самоврядування в контексті 
конституційної модернізації» (м.Харків, 14 жовтня 2016р.),    

 

1 

11.  Науково-практична конференція «Конституційна реформа в 
Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн 
Вишеградської четвірки» (Харків, 21-22 жовтня 2016р.) 
 

9 

12.  Наукова конференція "Принципи сучасного 
конституціоналізму та Основний Закон України. ІХ Тодиківські 
читання", 4-5 листопада 2016 року, м. Харків.  

1 

13.  Науково-практична конференція молодих учених, здобувачів та 
студентів «Юридична осінь 2016 року», 15 листопада 2016 р., 
м. Харків, Україна 
 

6 

14.  Круглий стіл до 20-ї річниці Конституції України 
«Історія українського конституціоналізму», 15 червня 2016 
року. 
 

2 

15.  Круглий стіл за участю Генерального секретаря та експертів 
Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи 
«Реформування місцевого самоврядування в Україні: сучасний 
стан, проблеми та перспективи» (м. Харків, 23 серпня 2016 р.) 
 

1 

16.  Круглий стіл «Першочергові завдання щодо забезпечення 
децентралізації та реформи місцевого самоврядування» за 
участю експертів Програми розвитку ООН , DESPRO (Київ, 

1 
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Мінрегіонбуд, 29 січня 2016 р.) 
 

17.  Круглий стіл «Реформа місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади» участю Генерального 
секретаря Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи 
А. Кіфера (Харків, 04 березня 2016 р.) 

 

1 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 

Доцент Закоморна К.О. приймала участь в роботі: 

      Міжнародної науково-практичної конференції «Новый взгляд на 

евроинтеграционные процессы в Молдове и Украине: юридический аспект» 

(г. Кишинев, Республика Молдова 25-26 марта 2016 г.);  

       Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська традиція в 

міжнародному праві: реалізація прав людини» (м. Братислава, Словацька 

Республіка, травень 2016 р.);  

      Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні завдання та 

стратегії розвитку  юриспруденції у світовій науці» (м. Сладковічево, 

Словацька Республіка, 28–29 жовтня 2016 р.).  

Доцент Стешенко Т.В. приймала участь в роботі: 

Europska tradicia v medzinarodnom prave: Uplatnovanie ludskych: zbornik 

prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie ,  Bratislava, Slovenska 

republika 6-7 maj 2016 / Paneuropska vysoka skola, Fakulta prava, Bratislava, 

2016. 

Доцент Болдирєв С.В. приймав участь в роботі: 

Europska tradicia v medzinarodnom prave: Uplatnovanie ludskych: zbornik 

prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie ,  Bratislava,Slovenska 

republika 6-7 maj 2016 / Paneuropska vysoka skola, Fakulta 

prava,Bratislava,2016. 

Доцент Шеверєва В.Є. приймала участь в роботі: 

 Medzinarodnej vedeckej konferencie «Europska tradicia v medzinarodnom 

prave: Uplatnovanie ludskych», Bratislava, Slovenska republika (6-7 maj 2016); 
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      Доцент Новиков О.В. приймав участь у міжнародній науково-практичній 

конференції : Ukraine : Hopes for Realizable Law, Round Table Conference, 1 

July 2016, Luxembourg.   

3. Характеристика видавничої діяльності кафедри. 

За звітний рік викладачі кафедри опублікували: 

3.1. Монографії: 

1. М.О.Петришина, О.О.Петришин Міжнародно-правові стандарти у 

сфері місцевого самоврядування. Серія «Наукові доповіді» НДІ державного 

будівництва та місцевого самоврядування НАПрНУ. – 2016. – Х.: Право. – 40 

с. (1 д. а.). 

2.  Гончаренко О.А. Права дітей в Інтернеті //Правове регулювання 

відносин у мережі Інтернет: монографія /кол. авт. А.П. Гетьман, Ю.Є. 

Атаманова, В.С. Мілаш та ін. за ред.. К.В.Єфремової.-Х.: Право, 2016 р. – 1 

д.а. 

3.2. Підручник ( з грифом МОН ): 

  

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / 

І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної. – 3-тє 

вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2016. – 386 с. (21,9 друк.арк.). 

 

3.4. Кількість публікацій (статей) у наукових виданнях (29 статей –  

17,8 друк.арк.): 

3.4.1. за кордоном – 4 (2,6 д.а.). 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах данних (одиниць/ друк.арк.) 

та навести перелік.:  -   8  ( 4,6 д.а.) 

Серьогіна С.Г. Index Copernicus:  Напрямки вдосконалення правового 

регулювання місцевого самоврядування в Україні в аспекті європейської 

інтеграції// Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. - № 

3 (86). – С. 40-49(0,6 д.а.); 
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Закоморна К.О. Index Copernicus: Конституційно-правові засади 

децентралізації влади в пострадянських державах Балтії – членах 

Європейського Союзу // Право та інновації: наук.-практ. журн. / редкол.: С. 

В. Глібко та ін. – Х.: Право, 2016. - № 1 (13). – С. 257 – 263 (0,5 д.а.);  

Закоморна К.О. Index Copernicus: Основи організації та діяльності 

муніципальних органів влади в Канаді // The Journal of Eastern European Law / 

Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 31. – C. 45 – 52. (0,5 д.а.); 

Соляннік К.Є. Index Copernicus: Правова форма діяльності органу 

публічної влади як джерело муніципального права / К.Є. Соляннік // Вісник 

Національної академії правових наук України. – 2016. – № 1 (84). – С. 92-99 

(0,5 д.а.). 

Стешенко Т.В. Index Copernicus Сучасні тенденції розвитку виборчого 

законодавства України // Visegrad journal on human rights – № 2/1, 2016. – С. -

130-140. (0,9 д. а.). 

Шеверєва В.Є. Використання мережі Інтернет під час виборчого 

процесу: комплексний аналіз / В. Є. Шеверєва // Молодий вчений. – 2016. – 

№ 11 (38). – С. 460–468. РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research 

Bible, Index Copernicus (0,6 д.а.) 

Петришина М.О. Index Copernicus Зарубіжний досвід реформування 

місцевого самоврядування: на прикладі Франції та Польщі / Молодий вчений. 

– № 1(28). – Ч. 2, 2016, С. 47 – 51. (0,5 д.а.); 

Петришина М.О.  Index Copernicus  Деякі аспекти реалізації актів 

суб’єктів місцевого самоврядування / Право і суспільство. – № 5. – 2016. С. 

25 – 30. (0,5 д.а.). 

      

3.4.3.   у міжнародній наукометричній базі Scopus  (одиниць/ друк.арк.) та 

навести перелік - немає 

3.5.     Кількість  цитувань  у виданнях, що входять до наукометричних  

баз  (Scopus)   - немає 

Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=39892
http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://oaji.net/journal-detail.html?number=365
http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
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редакцією до друку у 2015 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор:  
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том,номер(випуск,перша-
остання сторінки) 

Статті 

1. Petryshyna M. O.  The right on local 
self-government in 

the context of 
ensuring of 

national 
innovative security 

in Ukraine 

Visegrad Journal on 
Human Rights 

№ 5, 2016 

2. Закоморна К.О.  Основи 
організації та 

діяльності 
муніципальних 
органів влади в 

Канаді  

The Journal of Eastern 
European Law  

№ 31. – C. 45 – 52.  

3. Стешенко Т.В.  Сучасні 
тенденції 
розвитку 

виборчого 
законодавства 

України 

Visegrad journal on 
human rights  

№ 2/1, 2016. – С. -130-
140. 

4. Фоміна С.В.  Конституційно-
правове 

регулювання 
виборів у країнах 

Західної та 
Центральної 

Європи 

Legea si Viata (Право 
и жизнь) 

№6/3 С. 144-151 

 

 Показники видавничої діяльності кафедри: 
Всього 

друкованої 
продукції 

Монографії Наукові статті 
в наук. 

журналах та 
наук. 

збірниках 

Тези доповідей 
та наук. 

повідомлень на 
конференціях 

Підручники та 
навчальні  

посібники з 
грифом 
МОН 

Підручники, 
навчальні 
посібники, 
без грифу 

МОН 

Збірники 
нормативної 
літератури 

Кодекси 
коментарі 

Кількість др.ар.  
на одного 
викладача 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

66/ 52,2 1/ 2 29/17,8 35/10,5 1/21,9 0 0 0 18/ 2,8 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували 

жодної наукової роботи - немає 
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4. Розвиток та зміцнення творчих зв’язків. 

Кафедра постійно підтримує і розвиває творчі зв’язки з місцевими 

державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування  

Харківської області та міста Харкова, узагальнює практику їх роботи і 

виробляє практичні рекомендації,  приймає участь в розробці проектів їх 

нормативно-правових  актів, дає письмові та усні консультації депутатам, 

посадовим особам та службовцям цих органів. Викладачі кафедри регулярно 

виступають з лекціями і семінарами перед депутатами, працівниками апарату 

місцевої державної адміністрації, місцевих рад та їх  виконавчих комітетів.  

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву та 

кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах 

підвищення кваліфікації). 

Проф. Серьогіна С.Г. прочитала лекцію для керівників органів місцевого 

самоврядування Харківської області та  членів Асоціації органів місцевого 

самоврядування Харківської області «Реформа місцевого самоврядування в 

Україні: проблемні питання реалізації» ( 04.03.2016 р.).  

Доц. Соляннік К.Є. прочитав лекцію для членів Харківської 

молодіжної ради «Місцеве самоврядування: сучасність і перспективи 

розвитку» (04.10.2016 р.). 

 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, 

роботи місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні 

дослідження, за якими підготовлено відповідні подання: 

          Асистент Фролов О.О. узагальнював  практику  діяльності міської ради 

щодо створення робочих органів Харківської міської ради  ( 1 кв. 2016 р.) 

          Асистент Чиркін А.С. пройшов курс Літньої школи з виборчого права, 

організованою спільно Радою Європи в рамках проекту "Реформа виборчої 

практики в Україні" та Всеукраїнською громадською організацією "Інститут 

виборчого права", 17-28 липня 2016 року, м. Яремче, Івано-Франківська обл.,  
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          - взяв участь у виборчій школі "Роль громадянського суспільства у 

виборчому процесі", організованою "USAID від американського народу" 

спільно з "IFES", 19 вересня 2016 року, м. Харків.  

 

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, 

органів місцевої влади та ін. 

- за депутатським запитанням депутата Мереф’янської міської ради VII 

скликання Щита І.А. щодо  утворення  виконавчого  комітету  міської  

ради,(Серьогіна С.Г., Бодрова І.І. ) 

- за депутатським запитанням депутата Мереф’янської міської ради VII 

скликання Щита І.А. щодо порядку преміювання працівників Мереф'янської 

міської ради та її виконавчих органів від 25.03.2016 р. ,(Серьогіна С.Г., 

Бодрова І.І. ) 

- за зверненням Комітету з питань державного  будівництва, регіональної 

політики  та  місцевого  самоврядування   Верховної  Ради  України  щодо 

окремих питань процедури відкликання за народною ініціативою депутата 

місцевої ради,  який балотувався  від місцевої організації політичної партії та 

був включений першим кандидатом у її виборчий список (Серьогіна С.Г., 

Бодрова І.І. ) 

- за зверненням заступника Харківського міського голови з  питань  

правового забезпечення  щодо розподілу повноважень у  сфері  земельних  

відносин  між  Харківською міською радою, виконавчим комітетом 

Харківської міської ради та профільним департаментом Харківської міської 

ради ,(Серьогіна С.Г., Бодрова І.І. ) 

- за зверненням заступника Харківського міського голови щодо окремих 

питань застосування норм Закону України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні» від 09.06.2016р. (Серьогіна С.Г. ) 

- за зверненням Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської 

області щодо положень Закону України "Про внесення зміни до статті 59 
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Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо поіменних 

голосувань" від 26 листопада 2015 року № 842-VIII(Серьогіна С.Г. ) 

- науково-правовий висновок щодо функціонування районних в місті 

Києві рад (депутатське звернення № 08/279/08/028-220 від 18.04. 2016 

р).(Соляннік К.Є.) 

        - експертний висновок щодо відповідності чинному законодавству 

проекту рішення Чернівецької міської ради, яким вносяться зміни до 

Регламенту Чернівецької міської ради в частині порядку застосування 

міським головою права вето (лист № 04-14/11-4057 від 11 липня 2016 

року).(Лялюк О.Ю., Болдирєв С.В.) 

 -  експертний висновок на запит комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної 

Ради України (№ 04-14/16-2116 від 28.03.2016 р.) щодо окремих питань 

порядку присвоєння адресного номеру будинку поза межами населеного 

пункту. (Лялюк О.Ю.) 

 -  експертний висновок на запит від комітету Верховної Ради України з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування № 04-14/11-5351 від 04.11.2016 року щодо надання 

роз’яснень стосовно процедури відкликання депутатів місцевих рад за 

народною ініціативою відповідно до Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» (Лялюк О.Ю.) 

       

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри. 

        Проф. Серьогіна С.Г.  - здійснювала співробітництво з міжнародними 

експертами Програми Ради Європи «Посилення інституційної спроможності 

органів місцевого самоврядування в Україні», а також з експертами 

Департаменту демократичних інститутів та врядування Генерального 

департаменту з питань демократії Генерального секретаріату Ради Європи, 

приймала участь у підготовці аналітичних матеріалів і доповіді 

Моніторингового Комітету Конгресу місцевих і регіональних влад Ради 
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Європи щодо стану реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади 

Приймала участь в організації круглого столу за участю Харківської 

облдержадміністрації, Харківської обласної ради, Генерального секретаря та 

експертів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, 

Національного юридичного університету ім. Я.Мудрого «Реформування 

місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан, проблеми та 

перспективи» (м. Харків, 23 серпня 2016 р.) 

 

5. Наукові школи та підготовка науково-педагогічних кадрів. 

5.1.Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-

педагогічних кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та 

докторських дисертацій. 

Кафедра  проводить певну роботу по  підготовці  і  підвищенню  

кваліфікації науково-педагогічних  кадрів.  

Кількість аспірантів – 4: 

Данець М.М. - денна форма навчання (за контрактом) (науковий керівник 

– к.ю.н., доц. Лялюк О.Ю.)    

Фелонюк Т.А. - денна форма навчання (за контрактом) (науковий 

керівник – к.ю.н., доц. Лялюк О.Ю.)  

Маринів А.В. -   денна форма навчання (науковий керівник – д.ю.н., 

професор Серьогіна С.Г.); 

Лучко М.О. - денна форма навчання (науковий керівник – д.ю.н., 

професор Любченко П.М.); 

 

5.2. Назвати викладачів, які не мають вчених ступенів:  

ас. Чиркін А.С., ст. викл. Челомбітико Л.В. 

 10.11.2016 р. відбувся захист дисертації асистента Фоміної С.В. на здобуття 

ступеня к.ю.н. за спеціальність 12.00.02; 

 дисертація асп. Брусліка О.Ю. 30.09.2016 р. рекомендована до захисту, 
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документи подані до спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04. 

 дисертація ас. Чиркіна А.С. буде розглянута на засіданні кафедри 

26.12.2016 р. 

 Підготовка відгуків на дисертації:  

Доцент Стешенко Т.В. підготувала відгук на кандидатську дисертацію 

Фоміної С.В. «Голосування як стадія виборчого процесу в зарубіжних 

країнах: конституційно-правовий аспект». поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02– 

конституційне право; муніципальне право 

 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та 

докторантські (окремо кількісні показники): 

 Проф.  Серьогіна С.Г. підготувала відгук на автореферати дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 

- Лукашевої О. Е. Конституційно-правові засади публічної фінансової 

діяльності в Україні (за спеціальністю 12.00.02); 

- Коваль Н. В. Координаційні, консультативні, дорадчі та інші допоміжні 

органи і служби при Президентові України: конституційно-правовий аспект 

(за спеціальністю 12.00.02). 

Проф. Любченко П.М. підготував відгуки   на автореферати дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 

- Волошиної Ірини Вікторівни на тему “Конституційно-правовий 

статус дитини в Україні” за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; 

муніципальне право; 

- Коваль Наталії Вікторівни «Координаційні, консультативні, дорадчі та 

інші допоміжні органи і служби при Президентові України: конституційно-

правовий аспект», за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; 

муніципальне право. 

Доц. Бодрова І.І. підготувала відгук на автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Щокіна Юрія 
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Вадимовича «Міжнародно-правовий звичай: сучасні проблеми, теорія і 

практика» (за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право); 

- наукового ступеня кандидата юридичних наук: 

Політанського В.С. «Право на інформацію як фундаментальне право 

людини» (за спеціальністю 12.00.01), 

Романюка П.В. «Конституційно-правові засади інституту 

представницького мандату в Україні» (за спеціальністю 12.00.02). 

 

6. Участь кафедри у правовій освіті населення: 

6.1. Всебічне висвітлення проблеми держави і права, роз’яснення 

чинного законодавства та практики його застосування по місцевому 

телебаченню і радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

      Доцент Новиков О.В. постійно співпрацює з державним радіо 

Deutschlandradio Kultur м.Берлін - відділ пропаганда та ідеологія щодо 

висвітлення подій в Україні, що стосуються політичних змін, конституційної, 

муніципальної реформи, децентралізації влади, реформ правової системи.  

 

6.2. Проведення семінарів-навчань, бесід, консультацій з 

журналістами друкованих засобів масової інформації з метою 

підвищення рівня підготовки журналістами правових матеріалів в 

засобах масової інформації 

        Проф. Серьогіна С.Г. протягом року надавала консультації 

журналістам інформаційно-аналітичного журналу Харківської обласної ради 

«Місцеве самоврядування» з метою підвищення рівня підготовки 

журналістами правових матеріалів щодо проблемних питань організації і 

функціонування місцевого самоврядування в Україні, надала 3 інтерв’ю 

щодо проблемних питань реформи місцевого самоврядування, приймала 

участь у 2 передачах на Харківському обласному радіо щодо реформи 

децентралізації влади.  

 



 38 

6.3. Проведення семінарів, курсів для працівників, діяльність яких 

пов’язана із застосуванням законодавства та контролем за його 

виконанням 

       Доц. Соляннік К.Є. був модератором практикуму застосування 

законодавства на тему: «Законодавчі засади формування об’єднаних громад: 

нові можливості та перспективи» в Харківському регіональному відділенні 

Асоціації міст України, м. Харків, 19.05.2016 р.; 

6.4. Здійснення системи заходів, спрямованих на підвищення 

правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в 

Україні 

7. Науково-дослідна робота студентів: 

7.1. Кількість гуртків працюючих при кафедрі, кількість студентів, 

які беруть участь в них та керівників. 

На кафедрі державного будівництва працюють 2 студентські наукові 

гуртки під керівництвом: доц. Стешенко Т.В., ст. викл. Челомбитько Л.В. 

(гурток № 1);  доц. Закоморна К.О. (гурток № 2). Засідання гуртків проходять 

щосереди. Чисельність студентів, які беруть участь у роботі гуртків, складає 

біля 200 студентів. У 2016 році на засіданнях гуртків було заслухано 80 

доповідей. Серед студентів-гуртківців є студенти і вечірнього факультету. 

 8 грудня 2016 р. проведена VІІІ вузівська науково-практична 

конференція студентів, за результатами якої опубліковано 280 тез доповідей у 

збірнику «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні та 

зарубіжних країнах».  

 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно одиниць/друк.арк. 

Кількість тез доповідей студентів –  280 тез, опублікованих у збірнику  

«Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних 

країнах»: Тези доповідей та наукових повідомлень VІІІ вузівської науково-

практичної конференції 8 грудня 2016 р.– Х., 2016. –с.  
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8. Співробітництво з редакційними колегіями журналів та збірників: 

           Професор Серьогіна С.Г. є головним редактором збірника 

наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування», 

головним редактором серії «Наукові доповіді» НДІ державного будівництва 

та місцевого самоврядування,  членом  редакційної колегії журналів «Право 

України», «Місцеве самоврядування», збірнику наукових праць “Проблеми 

законності” 

Проф. Любченко П.М. є членом редакційної колегії збірнику наукових 

праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування» НДІ державного 

будівництва та місцевого самоврядування. Академії правових наук України. 

Є членом редакційної колегії електронного наукового фахового видання 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Теорія і 

практика правознавства». 

Доц. Бодрова І.І.  є заступником головного редактора збірника наукових 

праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування», членом 

редакційної колегії серії «Наукові доповіді» НДІ державного будівництва та 

місцевого самоврядування. 

Доц. Лялюк О.Ю. є членом редакційної колегії газети «Vivat, Lex». 

 

9. Нагороди, відзнаки, премії, стипендії які отримали науковці кафедри: 

   Проф. Серьогіна С.Г. отримала Почесну Грамоту Союзу юристів 

України. 

   Доц. Соляннік К.Є. отримав подяку Голови Харківської обласної 

державної адміністрації, почесну грамоту Харківської обласної організації 

Союзу юристів України. 

 Доц. Лялюк О.Ю. є стипендіатом Кабінету Міністрів України. Отримав 

Премію Харківської міської ради 2016 р. у номінації «Правове забезпечення 

діяльності місцевого самоврядування та зміцнення правопорядку», Почесну 

грамоту Союзу Юристів України. 
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Доц. Закоморна К.О. отримала Почесну грамоту  Харківського міського 

голови. 

 

       10. Інша інформація щодо діяльності кафедри. 

Доц. Новиков О.В. 29.06.2016 – 02.07.2016 був членом офіційної 

делегації Національного університету ім. Ярослава Мудрого до Університету 

Люксембургу - факультету права, економіки та фінансів, наслідком якої 

стало підписання 14.11.2016 року договору про співпрацю між цими 

університетами. 

Проф. Серьогіна С.Г. є членом спеціалізованої вченої ради Д. 64.086.04 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, членом 

Вченої ради НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування 

АПрН України.  

Проф. Любченко П.М. є головою спеціалізованої вченої ради Д. 

64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого. 

 
 
Завідуюча кафедрою  
державного будівництва  
д.ю.н., професор                                                        Серьогіна С.Г. 
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