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1. Петришина Марина Олександрівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державного 

будівництва. 

3. Система локальних нормативно-правових актів місцевого 

самоврядування в умовах реформи територіальної організації влади і 

місцевого самоврядування в Україні, 1,5 д. а. 

4. Система локальних нормативно-правових актів місцевого 

самоврядування в умовах реформи територіальної організації влади і 

місцевого самоврядування в Україні, 2,5 д. а. 

4.1. Наукові статті. 

4.2. Виокремлено та вивчено загальні та специфічні риси системи 

локальних нормативно-правових актів місцевого самоврядування в Україні 

в умовах проваджуваної реформи. З’ясовано їх місце і роль у системі 

національного законодавства, а також правовій системі, системі 

муніципального права України. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.2. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

1. Науково-консультативний висновок на запит Прокурора Сумської 

області від 02.05.2019 № 125-01-745 щодо набуття повноважень 

депутатами місцевої ради. 

2. Науково-консультативний висновок на запит Адміністрації 

бюджетного комунального закладу охорони здоров’я КЗОЗ Обласна 

дитяча клінічна лікарня № 1 Харківської обласної ради від 07.10.2019 

№ 01/220 щодо необхідності перетворення комунального закладу на 

комунальне некомерційне підприємство у зв’язку з проваджуваною 

медичною реформою. 

3. Науково-консультативний висновок на запит від 12.09.2019 № 09-

028504.19/2 Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо проблем 

інституціоналізації районної адміністрації як органу місцевого 

самоврядування і актуалізації питання щодо законодавчого врегулювання 

правового статусу останньої. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1. Науково-практичний семінар для молодих учених та аспірантів «Проблеми 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС», 17 травня 2019, НДІ 

державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрНУ. 
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2. Круглий стіл: «Реформа місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні: проблеми та перспективи», 12 

листопада 2019, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування 

НАПрНУ, НАПрНУ, НЮУ імені Ярослава Мудрого, Харківська обласна 

рада, Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області. 

9. Видавнича діяльність  

Загальний обсяг – 2,5 д.а. 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

Стаття: 

1.The features of the system of normative-legal acts of local self-government 

of Ukraine: a rejection of the Soviet Union postulates in favor of the European 

Union values (Характерні риси системи нормативно-правових актів 

місцевого самоврядування в Україні: відхід від постулатів Радянського 

Союзу на користь цінностей Європейського Союзу). Baltic Journal of 

European Studies. – Autumn 2019. – Vol. 9, Issue number 3. – P. 286 – 310. 

(Співавтори О. Петришин, О.Гиляка, Т. Дідич). (1 д. а.). 

9.2. Вказати публікації у інших наукометричних базах даних. 

Статті: 

1.The system of normative-legal acts of local self-government in Ukraine (Система 

нормативно-правових актів місцевого самоврядування в Україні). – 2019. – 

Підприємництво, господарство і право. – № 4. – С. 145 – 150. (0,5 д. а.). Index 

Copernicus, Google Scholar. 

2. Powers of local self-government bodies in the field of ensuring national 

economic security: innovative component (Повноваження органів місцевого 

самоврядування у сфері забезпечення національної економічної безпеки: 

інноваційна складова). – 2018. – Legea si viata. – № 4/2. – P. 130 – 134. 

(Співавтор О. О. Петришин). (0,5 д. а.). Index Copernicus 

Розділ Навчального посібника: 

Державне будівництво і місцеве самоврядування: посібник для підготовки 

до іспиту/ С.Г. Серьогіна, П.М. Любченко, О.Ю. Лялюк та ін. – Х.: Право, 

2019. – 212 с. (0,5 д.а.). 

 

 

____________      Петришина М. О. 
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