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1. Серьогіна Світлана Григорівна 
2. Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державного 

будівництва 
3.  Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – 

Розвиток місцевого самоврядування і муніципального права в Україні 
в аспекті європейської інтеграції (1, 5 д.а.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 
Розвиток місцевого самоврядування і муніципального права в Україні 
в аспекті європейської інтеграції (1, 5 д.а.) 

4.1. Форми впровадження виконаної НДР – розділ монографії, наукового 
посібника, наукова стаття, тези наукових доповідей  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
Визначено напрями вдосконалення регіонального представництва в 

аспекті модернізації державного управління в Україні, висвітлено досвід 
країн ЄС щодо механізму забезпечення інтересів органів регіонального 
самоврядування у процесі законотворчої діяльності, розроблено 
рекомендації щодо додержання європейських принципів і стандартів 
територіальної організації влади під час муніципальної реформи і 
реформи децентралізації влади в Україні, напрацьовано пропозиції щодо 
вдосконалення вітчизняного конституційного законодавства. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. У складі робочої групи Конституційної комісії приймала участь у 
розробці законопроекту «Про внесення змін до Конституції України щодо 
Автономної Республіки Крим» 
5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 
Підготовлені науково-консультативні висновки:  
- за зверненням Комітету з питань державного будівництва, регіональної 
політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України на проект 
Закону України «Про публічні консультації» (реєстр. № 7453 від 
27.12.2017 р.) 
- за зверненням Комітету з питань державного будівництва, регіональної 
політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України на проект 
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 8369 від 17.05.2018 р.);  
- за зверненням Комітету з питань державного будівництва, регіональної 
політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України на проект 
Закону України «Про засади адміністративно-територіального устрою 
України»  (реєстр № 8051 від 22.02.2018р.); 

- за зверненням Комітету з питань державного будівництва, регіональної 
політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України на проект 
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Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади 
державної регіональної політики» (реєстр. № 7446 від 26.12.2017 р.)  

- за зверненням Комітету з питань державного будівництва, регіональної 
політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України на проект 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених 
пунктів» (реєстр. № 6439-д від 14.12.2017 р.) 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 
Не працювала  
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 
- як член Конституційної Комісії протягом року працювала у робочій 

групі з питань Автономної Республіки Крим; 
- як член Конкурсної комісії із здійснення відбору кандидатур на посаду 

судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент 
України, приймала участь у роботі цього органу; 

- як член Цільової команди реформ з питань децентралізації, місцевого 
самоврядування та регіональної політики Кабінету Міністрів України 
приймала участь у її роботі; 
- як член робочої групи Харківської обласної державної адміністрації з 
питань Реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 
року приймала участь у її роботі. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 
Приймала участь у проведенні узагальнення практики застосування 

законодавства України щодо реформування районного рівня територіальної 
організації влади (направлено до Української асоціації районних та 
обласних рад) 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 
 Брала участь у підготовці аналітичної записки щодо проблем реалізації 
конституційних норм щодо Автономної Республіки Крим (направлено до 
Конституційної Комісії)  
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 
 Не брала 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

- прочитана лекція для членів Асоціації органів місцевого самоврядування 
Харківської області «Реформування місцевого самоврядування:  проблеми 
і перспективи» ( червень 2018 р.).  

        - надавала консультації журналістам інформаційно-аналітичного журналу 
Харківської обласної ради «Місцеве самоврядування» з проблемних 
питань місцевого самоврядування в Україні.  

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
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 Приймала участь у підготовці науково-консультативних висновків: 
- за зверненням секретаря Харківської міської ради щодо науково-
методичного роз'яснення з актуальних антикорупційних питань діючого 
законодавства України (запит 08-21/1202/2-18 від 04.05.2018 р.), 
- за зверненням Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської 
області щодо проблемних питань застосування положень Закону України 
"Про добровільне об’єднання територіальних громад». 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 
  - 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   
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення). 
- науково-практична конференція «Правовий розвиток державотворчих 
процесів в Україні: здобутки та виклики сьогодення» (м.Харків, 26 червня 
2018р.), 
- науково-практичний семінар «Реформа децентралізації влади: 
проблеми правового забезпечення та реалізації» (м. Харків, 19 травня 2018 
р.),  
- ІІ Харківський міжнародний юридичний форум, дискусійна панель: 
«Бізнес і права людини: імплементація Україною Керівних принципів – 
ООН» (26 вересня 2018р., м. Харків),  
- міжнародна конференція «Права біженців та внутрішньо переміщених 
осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації в Україні» (3-4 
квітня 2018р., м.Харків). 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) – 3,5 д.а. 
Розділ монографії: 

Серьогіна С.Г. підрозділ 2.2. Моделі організації виконавчої влади в 
механізмі держави і територіальної організації влади; підрозділ 2.3. Загальна 
характеристика законодавчих органів зарубіжних країн і їх місце в 
територіальній організації влади // Проблеми правового регулювання 
територіальної організації влади в Україні: монографія / П.М. Любченко, С.Г. 
Серьогіна, І.І. Бодрова, О.Ю. Лялюк, К.О. Закоморна та ін.; за заг. ред. проф. 
П.М. Любченка. [Електронний ресурс] – Харків: НДІ державного 
будівництва та місцевого самоврядування, 2018. – С. 101-152 (2 д.а.) 
[Електронний ресурс]  https://dbms.institute/монографії/проблеми-правового-
регулювання-тери/ 

Стаття: 
1. Serohina S.H., Tatsiy V.Ya. Bicameralism: European Tendencies 

and Perspectives for Ukraine // Baltic Journal of European Studies. Tallinn Law 
School, Department of Law, School of Business and Governance, Tallinn 
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University of Technology, issue 8, vol. 1, 2018, с. 101-122 (1 д.а.)  
https://doi.org/10.1515/bjes-2018-0007 

Тези:  
Серьогіна С.Г. Розвиток місцевого самоврядування в аспекті 

децентралізації публічної влади в Україні // Правовий розвиток 
державотворчих процесів в Україні: здобутки та виклики сьогодення: Тези 
доповідей науково-практичної конференції. – Х.: НДІ державного 
будівництва та місцевого самоврядування, 2018. – С. 3-14 (0,5 д.а.). 
 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних  
9.2. Scopus, Web of science - Serohina S.H., Tatsiy V.Ya. Bicameralism: 

European Tendencies and Perspectives for Ukraine // Baltic Journal of 
European Studies. Tallinn Law School, Department of Law, School of 
Business and Governance, Tallinn University of Technology, issue 8, vol. 1, 
2018, с. 101-122. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

головний редактор збірника наукових праць «Державне будівництво та 
місцеве самоврядування», головний редактор серії «Наукові доповіді» НДІ 
державного будівництва та місцевого самоврядування, член редакційної 
колегії журналів «Право України», «Місцеве самоврядування», збірнику 
наукових праць “Проблеми законності ” 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є. 
Член спеціалізованої вченої ради у Національному юридичному 

університеті ім. Я.Мудрого Д 64.086.04 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 
Офіційний опонент по дисертації Реньова Є.В. «Цінності конституційного 

ладу України та їх правова регламентація» на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.02. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські. 

Надано відгук на автореферат дисертації:  
на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: Калєніченко Л.І. 

на тему «Юридична відповідальність як форма державно-правового примусу: 
загальнотеоретична характеристика» (за спеціальністю 12.00.01). 

 на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 
Чорнописького П. Б. на тему «Децентралізація влади в Україні: 
конституційно-правовий аспект» (за спеціальністю 12.00.02). 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії).  

Отримала стипендію імені В.П. Маслова (з правознавства).  
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

 - здійснювала співробітництво з експертами Департаменту демократичних 
інститутів та врядування Генерального департаменту з питань демократії 
Генерального секретаріату Ради Європи, приймала участь у підготовці 
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аналітичних матеріалів до доповіді Моніторингового Комітету Конгресу 
місцевих і регіональних влад Ради Європи щодо територіальної реформи в 
Україні. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією 

Участь в роботі робочої групи Харківської обласної державної 
адміністрації з питань Реалізації стратегії розвитку Харківської області на 
період до 2020 року. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 
Не брала 
18. Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.  

 
 
____________      Серьогіна С.Г.  
 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва,  
протокол № 7 від 27 листопада 2018 року. 
 
 


