
Індивідуальний звіт 

д.ю.н., професора кафедри державного будівництва  

Серьогіної С.Г. за 2019 рік  
 

1. Серьогіна Світлана Григорівна 

2. Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державного 

будівництва  

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

Органи публічної влади в умовах децентралізації влади (1, 5 д.а.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи –

Органи публічної влади в умовах децентралізації влади (6, 5 д.а.) 

4.1. Форми впровадження виконаної НДР – розділ навчального посібника, 

наукові статті 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Розглянута сутність і типи децентралізації, її переваги і недоліки, 

розкрито її співвідношення з народовладдям та визначені моделі демократії, 

котрі найбільш корелюють з реформою щодо децентралізації й можуть бути 

найбільш ефективними в умовах розширення компетенції місцевого 

самоврядування в Україні. Здійснено кваліфікацію реформи територіальної 

організації влади та місцевого самоврядування в Україні, розпочату в 2014 

році, з точки зору типів децентралізації та очікуваної моделі локальної 

демократії, котрої планується досягти. Звертається увага на правові рамки 

реформи щодо децентралізації, характер тих функцій, що підлягають 

розподілу, на необхідність забезпечення додаткових повноважень місцевого 

самоврядування достатніми матеріально-фінансовими ресурсами, на 

проблему місцевої автономії та систему стримувань і противаг у відносинах 

між центральними і місцевими органами влади, на роль неурядових 

організацій у розгортанні реформи та зміцненні місцевого самоврядування. 

Напрацьовано пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного конституційного 

законодавства щодо організації і функціонування місцевого самоврядування. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Здійснювала розробку законопроекту «Про внесення змін до 

Конституції України щодо децентралізації влади та місцевого 

самоврядування» (направлено до комісії з правової реформи) 

5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

Підготовлені науково-консультативні висновки:  

- за зверненням Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради 

України на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про столицю України – місто-герой Київ» (реєстр. № 2143 від 13.09.2019 

р.); 

 - за зверненням Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради 
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України на проект Закону України «Про місцевий референдум» (реєстр. № 

1221 від 02.09.2019 р. ); 

- за зверненням Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради 

України на проект Закону «Про всеукраїнський та місцеві референдуми за 

народною ініціативою» (реєстр. № 1123 від 29.08.2019 року) 

- 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 географічні 

назви» щодо удосконалення діяльності, пов’язаної із встановленням, 

унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням 

географічних назв» (реєстр. №10239) 

5.3.  Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Не працювала  

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

- як член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України 

приймала участь у її роботі; 

- як член робочої групи Харківської обласної державної адміністрації та 

Харківської обласної ради щодо об’єднання районів Харківської області 

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 статусу депутатів місцевих рад (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 адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування (направлено до комісії з правової реформи, 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України); 

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 «Конституційне реформування місцевого 

самоврядування» ( червень 2018 р.).  

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 Представника Президента України у Конституційному 

Суді України від 06.06.19 № 30-8/ 85 щодо відповідності Конституції 

України Указу Президента України 21.05.19 № 303 «Про дострокове 

припинення повноважень Верховної Ради України та призначення 

позачергових виборів»; 

- за зверненням Представника Президента України у Конституційному 

Суді України від 06.06.19 № 30-8/ 87 щодо проблемних питань правового 

регулювання утворення та діяльності коаліції депутатських фракцій;  

- на запит судді Конституційного Суду України О. Первомайського 

щодо питань правового статусу столиці України (вих. №361-16/4493 від 

22.10.2019р.);  

- за зверненням Голови комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

Верховної Ради України від 12.09.2019 № 09-028504.19/2 щодо проблемних 

питань правового регулювання організації районних у містах адміністрацій 

та забезпечення ефективного управління районами у містах;  

- за зверненням судді Верховного Суду Коваленко Н.В. про правову 

природу рішень міських рад про затвердження містобудівної документації 

від 02.09.19 р. 

- за зверненням секретаря Харківської міської ради щодо науково-

методичного роз'яснення норми частини четвертої статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» № 08-21/1394/2-19 від 13.05.2019 р.; 

- за зверненням Харківської обласної ради від 20.09.2019 щодо 

окремих питань застосування Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» при управлінні об'єктами спільної 

власності територіальних громад; 

- за зверненням секретаря Харківської міської ради щодо підстав і 

порядку здійснення секретарем сільської, селищної, міської ради 

повноважень сільського, селищного, міського голови у разі неможливості 

виконання ним своїх повноважень;  

- за зверненням секретаря Харківської міської ради щодо мови 

звернень громадян до органів місцевого самоврядування та комунальних 

підприємств від 26.06.2019 № 08-21 /1977/2-19; 

- за зверненням секретаря Харківської міської ради щодо пропозицій 

депутата Харківської міської ради Колоса А.Л. про внесення змін до Статуту 

територіальної громади міста Харкова; 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

  - є  членом робочої групи Харківської обласної ради щодо об’єднання 

районів Харківської області  

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення). 
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- ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум (дискусійна панель 

Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування). 

(м. Харків, 26.09.2019 р.) 

- .круглий стіл «Реформа місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні: проблеми та перспективи» (м. Харків, 

12.11.2020 р.) 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) – 6, 5 д.а. 

Стаття: 

1. Serohina S., Bodrova I, Novak А. Delegation of State Powers to Local 

Self-Government Bodies: Foreign Experience and Ukrainian Realities// Baltic 

Journal of European Studies. Tallinn Law School, Department of Law, School of 

Business and Governance, Tallinn University of Technology, issue 9, vol.3, 2019, 

с. 262-285 (1,2 д.а.)   

2. Серьогіна С.Г., Серьогін В.О. Децентралізація і місцеве 

самоврядування у контексті зміцнення народовладдя в Україні// Право 

України. – 2019.- №10. – С. 158-174 (0,8 д.а.)   

3. Серьогіна С.Г., Демиденко Г.Г. До початків державного 

будівництва та місцевого самоврядування в Україні // Державне будівництво 

та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Х. : Право, 2019. – Вип. 37. –С. 3 -

16. (0,6 д.а.) 

4. Серьогіна С.Г. Актуальні питання конституційної реформи щодо 

місцевого самоврядування в Україні// Державне будівництво та місцеве 

самоврядування: зб. наук. пр. – Х. : Право, 2019. – Вип. 38. –С. 3 -18. (0,7 д.а.) 

Навчальний посібник: 

1. 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. (4,5 д.а.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

Serohina S., Bodrova I, Novak А. Delegation of State Powers to Local Self-

Government Bodies: Foreign Experience and Ukrainian Realities// Baltic Journal 

of European Studies. Tallinn Law School, Department of Law, School of 

Business and Governance, Tallinn University of Technology, issue 9, vol.3, 2019, 

с. 262-285 (1,2 д.а.)   

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

- Серьогіна С.Г., Серьогін В.О. Децентралізація і місцеве 

самоврядування у контексті зміцнення народовладдя в Україні// Право 

України. – 2019.- №10. – С. 158-174. (EBSCO Publiching, Index Copernicus, 

HeinOnline, Ulrichweb, РІНЦ , CrossRef); 

- Серьогіна С.Г., Демиденко Г.Г. До початків державного будівництва 

та місцевого самоврядування в Україні // Державне будівництво та місцеве 

самоврядування: зб. наук. пр. – Х. : Право, 2019. – Вип. 37. –С. 3 -16. (Index 

Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF); 



 5 

- Серьогіна С.Г. Актуальні питання конституційної реформи щодо 

місцевого самоврядування в Україні// Державне будівництво та місцеве 

самоврядування: зб. наук. пр. – Х. : Право, 2019. – Вип. 38. –С. 3 -18. (Index 

Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

головний редактор збірника наукових праць «Державне будівництво та 

місцеве самоврядування», член редакційної ради журналів «Право України», 

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 Черниженко Олени Миколаївни 

«Конституційні основи місцевого самоврядування в державах-учасницях 

Європейського Союзу і в Україні», подану на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02;  

- офіційний опонент по дисертації Харатян Татевік Нерсесівни 

«Конституційне право людини на життя в умовах розвитку біотехнологій», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02; 

- офіційний опонент по дисертації Чалабієвої Маріям Рзаївни 

«Конституційно-правовий статус електронних засобів масової інформації», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Надано відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук: 

- Михайлова М.Б. «Нетипові (допоміжні) форми безпосередньої 

демократії: теорія та конституційно-правове регулювання» за спеціальністю 

12.00.02;  

- Бєдової О.А. “Організаційне забезпечення адаптації законодавства 

України до acquis ЄС” за спеціальністю 25.00.02;  

- Артемчука Д.О. «Поділ державної влади в контексті конституційної 

юриспруденції: загальнотеоретичний і функціональний аспекти» за 

спеціальністю 12.00.02  

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

стипендії/премії). Не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

 - здійснювала співробітництво з експертами Університету імені Миколаса 

Ромеріса в рамках Меморандуму про співпрацю з питань муніципальної 

реформи  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією 

Участь в роботі робочої групи Харківської обласної державної адміністрації 

з питань об’єднання районів Харківської області  
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17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Відповідальний виконавець ТТК Національного юридичного 

університету ім. Я.Мудрого з виконання наукової роботи по темі «Правова 

політика у сфері територіальної організації влади та публічного управління в 

Україні у контексті європейської інтеграції» 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Отримала Почесну Грамоту виконкому Харківської міської ради.  

 

 

 

____________      Серьогіна С.Г.  

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 

протокол № 8 від 26 листопада 2019 року. 
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