
З В І Т 

кафедри державного будівництва 

з науково-дослідницької роботи за 2019 рік 

 

1. Основні  підсумки  науково-дослідних  робіт  кафедри. 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились 

дослідження: 

В 2019 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 

«Органи публічної влади в умовах децентралізації влади»  1,5 друк.арк.  

Опубліковано – 6,5  друк.арк., 3640 годин. 

Статті: 

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 
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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.) 

 

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

«Діалектика процесів оптимальної децентралізації в умовах сучасного 

українського унітаризму»  1 друк. арк. 

Опубліковано – 4,7  друк.арк., 1516 годин. 

Розділ Монографії: 

 Бодрова І.І. Проблеми правового забезпечення та реалізації реформи 

територіальної організації влади в Україні. В кн.: Challenges and prospects for 

the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative 

analysis : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. 

Volume 1. 316 p. – P. 46-64 (1 д.а.) 

Статті: 

- Bodrova I, Serohina S., 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.)   

- Бодрова І.І. Проблеми правового регулювання державного нагляду за 

додержанням органами місцевого самоврядування Конституції та законів в 

Україні Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. 

Харків, 2019. Вип.37. – С.54-70 (0,5 д.а.); 
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- Бодрова І.І. Проблеми імплементації європейських стандартів у сфері 

компетенції місцевого самоврядування в Україні Державне будівництво та 

місцеве самоврядування: зб. наук. пр. Харків, 2019. Вип.38. – С.62-77 (0,5 

д.а.). 

Розділ Навчального посібника: 

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. (0,8 д.а.) 

Тези: 

- Бодрова І.І. Реформа децентралізації влади в Україні: здобутки та 

виклики сьогодення // International scientific and practical conference “Legal 

practice in EU countries and Ukraine at the modern stage”: Conference 

proceedings, January 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 648 

pages. P. 97-100 (0,3 д.а.).  

- Бодрова І.І. Проблеми імплементації європейських стандартів 

державного нагляду за додержанням органами місцевого самоврядування 

Конституції та законів в Україні // “Particularitatile adaptarii legislatiri 

Republicii Moldova si Ucrainei la legislatia Uniunii Europene”, conferinta 

internationala stiintifico-practica (23-24 martie 2019; Chisinau). – Chisinau: 

Tipogr. “Cetatea de Sus”, 2019. – P. 64-67. (0,3 д.а.).  

 

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

«Зміни виборчого законодавства про місцеві вибори,» 1,5 друк. арк. 

Опубліковано – 2 друк. арк., 540 годин. 

Статті:  

- Стешенко Т.В., Іванова В.С. Муніципально-правова практика 

організації роботи депутатів місцевих рад // Державне будівництво та місцеве 

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

2019. – Вип. 37. –С. 60 -77. (0,7 д.а.) 

- Стешенко Т.В. Аналіз демократичних принципів виборів: вітчизняний 
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та зарубіжний досвід// Збірник наукових статей за матеріалами ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з європейського права 2019 

р– С.146-151. (0,5 д.а.) 

Розділ Навчального посібника: 

Державне будівництво і місцеве самоврядування: посібник для 

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

Харків: Право, 2019. – С.212. (0,8 д.а.) 

 

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

«Проблеми функціонування центрів надання адміністративних послуг.» - 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано – 1,7 д.а., 370 годин.  

     Статті: 

- Величко В.О. Взаємодія центрів надання адміністративних послуг з 

органами місцевого самоврядування  та місцевими органами виконавчої 

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

редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2019. – Вип. 37. –С.200-213. (0,6 

д.а.) 

- Величко В.О. Проблеми функціонування центрів надання 

адміністративних послуг // Державне будівництво та місцеве 

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

2019. – Вип. 38. –С.54-63. (0,5 д.а.) 

Розділ навчального посібника 

Державне будівництво і місцеве самоврядування: посібник для 

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

Харків: Право, 2019. – 212 с. (0,6 д.а.) 

 

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

«Розвиток   правової   основи об’єднаної територіальної громади»   -             

1,5 друк. арк. 
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Опубліковано – 2,5 д. а., 730 годин.  

Розділ навчального посібника 

Державне будівництво і місцеве самоврядування : посібник для 

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

Харків : Право, 2019. – 212 с. (0,8 д.а.) 

Статті:  

- Social and political integrity and politica and legal order. Журнал 

«National academy of managerial staff of culture and arts Herald» Выпуск: 3  

Стр.: 744-748 Опубликовано: 2018  https://doi.org/10.32461/2226-

3209.3.2018.171830 (Співавтори P. Baranov, A. Mamamychev, R.М. 

Magomedov, O. R. Dashkovska) (0,5 д.а.)  

- С. В. Болдирєв  Децентралізація публічної влади: світовий та 

європейський досвід// Україна та Європейський союз: шлях до сталого 

розвитку: зб. наук. статей за матеріалами II-ї наук.практ. конф. з європ. права, 

м. Харків, 15 травн. 2019 р. / редкол.: А. П. Гетьмана, І. В. Яковюк та ін. – 

Харків, 2019. – С 26 - 32. (0,5 д.а.)  

- Болдирєв С. В., Чубарь С.С. Об’єднання територіальних громад в 

механізмі децентралізації влади. // Державне будівництво та місцеве 

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

2019. – Вип. 37. – С. 43 - 56. (0,7 д.а.) 

  

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

«Територіальна організація муніципальної влади»  1,5 друк.арк. 

Опубліковано– 2,2 д.а., 1175 годин. 

Статті: 

1. Лялюк О.Ю. Актуальні питання співвідношення контролю та нагляду в 

системі місцевого самоврядування в умовах децентралізації // Державне 

будівництво та місцеве самоврядування . – № 37. – С. 35-47 (0,7 д.а.) 

https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2018.171830
https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2018.171830
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2. Лялюк О.Ю., Полишин Г.В. Шлях до децентралізації: зарубіжний досвід 

для України // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – № 38. – 

С. 41-55 (0,7 д.а.) 

 Розділ навчального посібника 

Державне будівництво і місцеве самоврядування : посібник для 

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

Харків : Право, 2019. – 212 с. (0,8 д.а.) 

 

 

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

«Конституційно-правові засади децентралізації публічної влади в зарубіжних 

країнах» - 1,5 д.а. 

Опубліковано – 1,5 д.а., 1220 годин. 

Статті:  

- Поняття децентралізації публічної влади у вітчизняній та зарубіжній 

доктрині The Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського 

права. 2019. №60. C. 57 – 63. (0,5 д.а.).  

- До питання про визначення терміну «регіоналізація» в сучасній 

вітчизняній і зарубіжній доктрині Державне будівництво та місцеве 

самоврядування: зб. наук. пр. /ред.кол.: С.Г. Серьогіна та ін. Х.: Право, 2019. 

Вип. 38.  С. 107 – 119 (0,6 д.а). 

Тези:  

- Про деякі проблеми регіоналізації в державах-членах ЄС // Міжнародна 

науково-практична конференція «Юридична практика в країнах ЄС та в 

Україні на сучасному етапі» м. Арад, Румунія (25–26 січня 2019 року). С. 108 

– 111(0,2 д.а);  

- Конституційно-правові засади децентралізації публічної влади в 

Королівстві Іспанія // Development of legal science: choice mechanisms and 

priorities implementation International scientific and practical conference devoted 
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to the celebration of 5th anniversary of Visegrad Journal on Human Rights June 7–

8, 2019 Snina, the Slovak Republic, 2019. S. 151 – 154(0,2 д.а). 

 

8.  Попрошаєва О.А. – канд. юрид. наук, доцент 

«Захист прав людини в мережі Інтернет» - 1,5 рук.арк  

Опубліковано – обсяг 1,7 д.а., 500 годин. 

Статті: 

-  Нові керівні принципи Ради Європи, що стосуються інтернет-

посередників // Збірник наукових праць «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування», вип. 37. С. 112-123, (0,8 д.а.) 

- Особливості використання та захисту прав людини в мережі 

Інтернет: правові підходи Європейського Суду з прав людини // Збірник 

наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування», вип. 

38. С. 213-227, (0,8 д.а.) 

Тези: 

- Особливості реалізації та захисту прав дитини в мережі Інтернет / 

Децентралізація публічної влади: національний та зарубіжний досвід: Зб. 

тез наук. доп. за матеріалами наук.-прак. конф., м. Одеса, 21 листопада 

2019 р. Одеса. – 2019. – с. 43-45 (0,2 д.а.) 

 

9. Гринчак А.А. – канд. юрид. наук, доцент 

«Особливості конституційно-правового статусу особи у зарубіжних країнах: 

політичні та інші права (європейська судова практика, міжнародний захист)» 

- 1,5друк.арк  

Опубліковано –  1,5 д.а., 1156 годин. 

Стаття:  

Правове регулювання міжнаціональних відносин: приклад 

європейських країн. Україна і Європейський Союз: шлях до сталого 

розвитку: зб.наук. статей за матер. ІІ всеукр.наук.практ. конф.з європ.права, 

м.Харків, 15 травня 2019. Х., 2019. С. 57-64 - 0,7 д.а.  
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Тези:  

Конституційно-правовий статус особи в мусульманських країнах. 

Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті: 

матер. міжн. наук.-практ.конф., Запоріжжя, 26-27 квітня 2019 р. Запоріжжя: 

Класичний приватний університет, 2019. С. 40-45 — 0,3 д.а. 

Правовий статус особи в ОАЕ. Міжнародні та національні правові 

виміри забезпечення стабільності: матер.міжн.наук.-практ.конф., м. Львів, 

19-20квітня 2019. Львів: Західноукраїнська організація “Центр правничих 

ініціатив”, 2019. С. 28-33. - 0,3 д.а. 

Конституційно-правове регулювання політичних відносин як важливий 

фактор державотворчих процесів: приклад європейських країн. 

Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект, 

ІІІ харк.міжнар.юрид.форум, 24 вересня 2019 р. - Х., 2019. – С. 79-83 - 0,2 д.а 

 

10.      Петришина М.О. – канд. юрид. наук, доцент 

Система локальних нормативно-правових актів місцевого 

самоврядування в умовах реформи територіальної організації влади і 

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

Опубліковано – 2,5 д.а., 832 години. 

Статті: 

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.). 

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

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

3. 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.). 

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.). 

 

11. Фролов О.О. – к.ю.н., доцент 

«Конституційно-правове регулювання державної підтримки місцевого 

самоврядування зарубіжний досвід»- 1,5 друк.арк. 

Опубліковано – 1, 75 д.а., 380 годин. 

Розділ навчального посібника:  

Державне будівництво і місцеве самоврядування: посібник для 

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

Харків: Право, 2019. – 212 с. (0,8 д.а.) 

Статті:  

1. Фролов О.О. Конституційно-правове регулювання державної 

підтримки місцевого самоврядування зарубіжний досвід // Державне 

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

Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2019. – Вип. 37. –С. 92 -109. (0,7 д.а.)  

Тези: 

Фролов О.О Публічне адміністрування в умовах  змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення // III Міжнародна науково-

практична конференція 11-12 квітня  2019р., м. Харків. – С.220-224 (0,25 д.а.) 

 

11. Фоміна С.В. – канд. юрид. наук,  асистент 

«Досвід конституційно-правового регулювання організації та проведення 
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стадії голосування країн Західної та Центральної Європи» - 1,5 друк.арк. 

Опубліковано – 1, 5 д.а., 740 годин. 

Статті: 

Фоміна С.В., Електронне голосування: світові тенденції та перспективи 

запровадження в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування 

: зб. наук. пр. / редкол.: С.Г. Серьогіна та ін. – Харків : Право, 2019. – Вип. 37. 

– С.159-167. -  0,7 друк. арк.  

Фоміна С.В., Електронне голосування у контексті розбудови «держави у 

смартфоні» // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук.пр. 

/ редкол.: С.Г. Серьогіна та ін. -  Харків : Право, 2019. – Вип. 38.  – С. 161-169 

– 0,8 друк. арк. 

 

12. Омелько І.І. – асистент 

«Форми реалізації депутатами місцевих рад своїх повноважень в країнах ЄС» 

- 1 друк.арк  

Опубліковано – 2,3 д.а., 510 годин. 

Статті: 

Актуальні питання удосконалення правового статусу депутатів місцевих рад 

в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / 

редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2019. – Вип. 37. – С. 262-278.  (0,7 

д.а.) 

Форми реалізації депутатами місцевих рад своїх повноважень в країнах 

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

редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2019. – Вип. 38. – С. 182-194.  (0,6 

д.а.) 

розділ навчального посібника 

Державне будівництво і місцеве самоврядування: посібник для 

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

Харків: Право, 2019 – 212 с. (особисто виконано 1 д.а.) 
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13. Шутова О.С.  – канд. юрид. наук, асистент (0,5 ст.) 

 «Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи 

розвитку» 1друк.арк. 

Опубліковано – 1,6 д.а., 330 годин. 

Статті: 

-Конституційно-правове забезпечення прав людини при проведенні 

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

редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Харків: Право, 2019. Вип. 38. –С. 99 -119. (0,9 

д.а.) (Співавтор Зелінська Я.С.) 

- Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи 

розвитку (крізь призму реформи децентралізації) //Порівняльно-аналітичне 

право, №5, 2019. – С. 88-97 (0,5 д.а.) 

Тези: 

Конституційно-правове регулювання проведення щеплень в 

Україні//матеріали XXII Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції», 15 грудня 2019 року, Харків. – 

С.43-45 (0,2 д. а.) 

 

14. Чиркін А.С.  – канд. юрид. наук, асистент 

«Моделі місцевого самоврядування в країнах Вишеградської групи» - 1,5 

друк.арк. 

Опубліковано – 10,5 д.а., 2255 годин. 

 Монографія:  

  Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в 

Польщі, Угорщині, Чехії: монографія / А. С. Чиркін ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2019. - 220 с. – 9 д.а. 

  Статті: 

 - Нормативне закріплення матеріально-фінансової основи місцевого 

самоврядування в Польщі, Угорщині, Чехії // Україна і Європейський Союз: 
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шлях до сталого розвитку. Збірник наукових статей за матеріалами ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з європейського права / 

редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк та ін. – Харків, 2019. –С. 151-157. (0,3 

д.а.) 

 - Теоретичні та практичні проблеми множинного громадянства в 

зарубіжних країнах // Молодий вчений. - 2019. - № 4(2). - С. 445-450. (0,25 

д.а.) (у співавторстві з Чубейко В. І.). 

  Тези:  

  - Принципи місцевого самоврядування в Конституціях Польщі, 

Угорщини, Чехії // Український конституціоналізм у сучасному вимірі : 

матеріали круглого столу, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. 

прав. наук України, Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава 

Мудрого. – Xарків, 2019. – С.  159-161. (0,2 д.а.) 

  - Демократичні зміни місцевого самоврядування в Чеській Республіці: 

ретроспективний аспект / Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси 

в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 1000-річчя з початку 

правління Ярослава Мудрого). Асоціація випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Х.: ФОП Бровін О.В., 

2019. –С. 18-20 (0,15 д.а.)  

 - Окремі аспекти удосконалення муніципальної системи України з 

урахуванням досвіду країн Вишеградської групи/ матеріали  Всеукраїнської 

науково-практичної конференції до 100-річчя СНУ ім. В. Даля 

«Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні» (24-25 

жовтня 2019 року, м. Сєвєродонецьк), Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2019. -С. 11-15. (0.2 д.а.) 

 - Актуальні питання удосконалення місцевого самоврядування в 

Україні: приклад країн Вишеградської групи// матеріали міжнародної 

наукової конференції "Сучасний вимір прав людини: конституційний 

контекст. ХІ Тодиківські читання", 1-2 листопада 2019 року, м. Харків. C. 

235-236. (0,2 д.а).  
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 - Процес формування та сучасний стан регіональної демократії в 

Словаччині // матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

молодих учених "Юридична осінь 2019 року", Харків. 2019.- С. 77-80, (0,2 

д.а. ). 

 

 

15. Новак А.О.  – канд. юрид. наук, асистент 

«Механізм здійснення органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади в Україні» - 1,5 друк.арк  

Опубліковано – 3,2 д.а., 1008 годин. 

Розділ монографії: 

 - Novak A. O. The modern status of legal regulation of delegation of authority 

from bodies of executive powers to local self-government bodies in Ukraine. 

Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU 

countries: comparative analysis: Collective monograph. Riga: Baltija Publishing, 

2019. Volume 1. P. 289 – 308. (1,4 друк. арк.) 

Стаття 

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.)  (Співавтори 

Серьогіна С.Г., Бодрова І.І.) 

Підрозділ навчального посібника 

Державне будівництво і місцеве самоврядування: посібник для підготовки 

для іспиту / С. Г. Серьогіна, П. М. Любченко,  О. Ю. Лялюк та ін. – Харків: 

Право, 2019. – 212 с.(0,5 д.а.) 

Тези: 

 - Новак А. О. Загальні принципи етики взаємовідносин викладача і 

студента. Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку: 

ХІІІ конференція школи педагогічної майстерності Національного юридичного 
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університету імені Ярослава Мудрого. (Харків, 18 березня 2019) Харків, 2019.  

с. 47 – 51. (0,3 друк. арк.) 

 - Новак А. О. Конституційно-правове регулювання делегованих 

повноважень органів місцевого самоврядування: досвід окремих європейських 

країн для України. Particularitatile adaptarii legislatiei Republicii Moldova si 

Ucrainei la legislatia Uniunii Europene: Conferinta internationala stiintifico-

practica (Chisinau, 23–24 martie 2019). Chisinau, Republica Moldova: Cetatea de 

Sus, 2019. P. 67 – 71. (0,3 друк. арк.) 

 

 

16.  Муртіщева А.О .  – асистент 

 «Загальна характеристика елементів конституційно-правового статусу уряду 

в країнах ЄС та Україні» - 1 друк.арк  

Опубліковано – 1 д.а., 635 годин.  

      Cтатті: 

Муртіщева А. О. Конституційний контроль у механізмі 

конституційно-правової відповідальності урядів країн ЄС: постановка 

питання. Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. 

2019. Вип. 37. С. 257-267 (0,54 д.а.). 

Тези: 

Муртіщева А. О. Перспектива запровадження конструктивного 

вотуму недовіри в Україні. New challenges of legal science in Ukraine and 

EU countries (м. Мішкольц, 19-20 квітня 2019 р.). Мішкольц, Угорщина, 

2019. С. 72-75 (0,25 д.а.). 

Муртіщева А. О. Окремі питання удосконалення конституційно-

правової відповідальності уряду в Україні шляхом рецепції європейського 

досвіду. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу: зб. тез наук. доп. за матеріалами науково-

практичного семінару, Харків, 2019. С. 68-73 (0,24 д.а.). 
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17. Маринів А.В. -  к.ю.н.,  асистент 

«Системно-структурна організація місцевого самоврядування у Франції» -   

 1 друк.арк  

Опубліковано – 1,5 д.а., 640 годин. 

Статті:  

1. Маринів А.В. Правова основа місцевого самоврядування у 

Французькій республіці  // Право і суспільство. - № 5. – 2019. - С 52-58 (0,7 

д.а)  

2. Маринів А.В. Ґенеза сучасної  муніципально-правової доктрини у 

Французькій республіці // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». - № 58. – 2019. – С. 81-85 (0,6 д.а.)  

Тези: 

Маринів А.В. Виборчі права іноземців на муніципальних виборах у 

Французькій республіці. Міжнародна науково-практична конференція 

«Парадигми конституційного права: історія та сучасність» (ХІІ Тодиківські 

читання) (01-02 листопада 2019, м. Харків.  (0,2 д.а). 

 

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

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із 

зазначенням суми договору  

Серьогіна С.Г., Бодрова І.І., Чиркін А.С. є відповідальними 

виконавцями 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» 

 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми: 

Виконані роботи відзначаються актуальністю розробок в рамках 

цільової комплексної програми.  



 

 

 

16 

Протягом звітного періоду здійснено дослідження питань децентралізації 

влади в Україні, проаналізовано європейський досвід формування та 

реалізації компетенції місцевого самоврядування, визначено здобутки та 

перспективи реформи децентралізації влади, правові, інституційні, 

територіальні, матеріально-фінансові аспекти її впровадження в Україні. 

Виявлено основні умови успішності реформ децентралізації публічного 

управління в зарубіжних країнах. Розглянуто теоретичні і практичні питання 

добровільного об’єднання територіальних громад в Україні, досліджено 

існуючу законодавчу базу об’єднаних територіальних громад, визначено 

пріоритетні нормативні акти щодо розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування. Виокремлено 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. 

Сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, 

спрямованих на вдосконалення конституційного регулювання статусу 

органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатів місцевих 

рад, вдосконалення нормативної регламентації питань територіальної 

організації влади, процесу добровільного об’єднання територіальних громад 

в Україні.  

Рекомендації наукових розробок викладачів кафедри можуть бути 

використані в процесі нормотворчої та правозастосовної діяльності і 

спрямовані на оновлення конституційного, муніципального і виборчого 

законодавства, вдосконалення правового регулювання добровільного 

об’єднання територіальних громад, нормотворчої діяльності органів 

місцевого самоврядування в Україні.  

1.6.  Вказати наявність авторських  свідоцтв та патентів.(Подано 

заявок та видачу охоронних документів, отримано охоронних документів)- 

немає 
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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 здійснено комплексну наукову 

розробку питань, що стосуються конституційних моделей і основ місцевого 

самоврядування в державах-учасницях ЄС і в Україні, обґрунтовано низку 

концептуальних понять, теоретичних положень, висновків, а також 

практичних рекомендацій щодо їх удосконалення. 

Доведено, що конституційні основи місцевого самоврядування в 

Україні після започаткування реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади й укладення та реалізації Угоди про 

асоціацію України і Європейського Союзу можуть бути охарактеризовані як 

трансформаційні. Нині ці основи характеризуються управлінською та 

фінансовою децентралізацією місцевого самоврядування та здобутками 

України в утворенні об’єднаних територіальних громад, що дозволяє 

стверджувати про наближення нашої держави до цінностей і принципів 

конституційних основ місцевого самоврядування, властивих для держав-

учасниць Європейського Союзу, насамперед – постсоціалістичних (Польща, 

Словаччина, Чехія та ін.). Разом із тим, без внесення змін до Конституції 

України в частині децентралізації системи публічної влади на місцях, 

реформа місцевого самоврядування буде неповною та затягнутою в часі. 

Обґрунтовується думка, що реформа щодо децентралізації не повинна 

обмежуватись інституційними змінами (змінами конституційного дизайну на 

субнаціональному рівні), а має забезпечити перехід від консультативної до 

партисипативної демократії, коли кожен член територіальної громади матиме 

право і реальну здатність безпосередньо або через виборних представників 

вливати на процес вироблення і зміст публічно-владних рішень, які 

безпосередньо визначають умови життя на відповідній території. 

Стверджується, що саме партисипативна демократія може слугувати 
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ефективним інструментом протидії консолідації влади в руках зацікавлених 

бізнес-груп та політичних еліт, що захищають свої корпоративні інтереси. 

Звертається увага на необхідність підвищення легальної громадянської 

активності на місцевому рівні та посилення ролі органів самоорганізації 

населення як «інститутів сусідського самоврядування». 

Проведено дослідження питань вдосконалення правового статусу 

органів публічної влади в умовах децентралізації влади в Україні; 

узагальнено та систематизовано науковий досвід українських і зарубіжних 

учених щодо типології конституційних основ місцевого самоврядування. 

Розкрито механізми конституційно-правового регулювання основ місцевого 

самоврядування в Україні та державах-учасницях Європейського Союзу.  

Здійснено аналіз концептуальних засад та напрямків удосконалення 

законодавства про місцеві вибори;  питань території розповсюдження дії 

актів місцевого самоврядування, їх екстериторіальність, особливості дії у 

часі нормативних та індивідуальних актів; дослідження актуальних питань 

діяльності центрів надання адміністративних послуг та проблеми їх 

функціонування. 

Доведено, що об’єктивно існуюча на сьогодні територіальна організації 

публічної влади в Україні, в силу демографічних, економічних, етнічних, 

культурних і інших чинників останніх 10 років вимагає своєї оптимізації в 

Конституції України та розвитку положень Розділу IX Конституції України 

«Територіальний устрій України» в спеціальному Законі України «Про 

територіальний устрій України», який донині відсутній в Україні. Метою 

останнього має стати забезпечення територіальної цілісності України, а 

також створення умов для регіонального розвитку та розвитку місцевого 

самоврядування в Україні на засадах децентралізації та субсидіарності. При 

цьому, особлива увага в новому законі про територіальний устрій має бути 

приділена розвитку міст і агломерацій у великих містах. 

Досліджена специфіка конституційно-правового статусу особи у 

зарубіжних країнах; розкрито зміст поняття «права людини»; визначено 
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основні зобов’язання держав щодо захисту і просування прав людини в 

цифровому просторі. 

Проведено порівняльно-правовий аналіз елементів конституційно-

правового статусу уряду в державах-членах Європейського Союзу та Україні, 

дослідження конституційно-правового їх закріплення, вироблено 

рекомендації щодо удосконалення правової регламентації конституційно-

правового статусу Кабінету Міністрів України. 

 

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). 

 

Науковцями кафедри підготовлені експертні, наукові висновки, 

пропозиції та зауваження щодо законопроектів: 

- Науково-консультативний висновок на проект закону «Про 

громадянський контроль за діяльністю органів влади, їх посадових і 

службових осіб» № 9013 від 07.08.2018 р. (Лялюк О.Ю. ) 

- Науково-консультативний висновок на законопроект № 10073 від 

20.02.2019 року «Про внесення змін до ст. 4 Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» щодо забезпечення доступності 

необхідними публічними послугами» (Бодрова І.І. ,Лялюк О.Ю.) 

- Науково-консультативний висновок на законопроект № 2143-1 від 

19.09.2019 «Про внесення змін до закону України «Про столицю України – 

місто-герой Київ » (Серьогіна С.Г., Лялюк О.Ю. ) 

- Науково-консультативний висновок на проект закону № 2143-2 від 
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13.09.2019 р. «Про внесення змін до закону України «Про столицю України – 

місто-герой Київ » (Лялюк О.Ю. ) 

- Науково-консультативний висновок на законопроект № 2143-3 від 

24.09.2019 р. «Про місто Київ – столицю України» (Бодрова І.І. ,Лялюк О.Ю.) 

- Науково-консультативний висновок на проект закону № 2143 від 

13.09.2019 р. «Про внесення змін до Закону України «Про столицю України – 

місто-герой Київ» (Серьогіна С.Г.) 

- Науково-консультативний висновок на проект Закону № 1123 від 

29.08.2019 року «Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною 

ініціативою» (Лялюк О.Ю., Муртіщева А.О.) 

- Науково-консультативний висновок на проект закону «Про місцевий 

референдум» № 1221 від 02.09.2019 (Серьогіна С.Г., Бодрова І.І., Лялюк О.Ю.) 

- Науково-консультативний висновок на проект Закону про 

всеукраїнський референдум № 2182 від 26.09.2019 (Муртіщева А.О., Лялюк 

О.Ю. )  

- 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) (Серьогіна С.Г.) 

 

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, 

членів робочих груп та ін. 

Професор Серьогіна С.Г.: 

- як член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України 

приймала участь у її роботі; 

- як член робочої групи Харківської обласної державної адміністрації та 
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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. 

  Доцент  Лялюк О.Ю. є експертом робочої групи з визначення шляхів 

реформування законодавства України у сфері локальної демократії Комітету  

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України; а також 

експертом робочої групи з підготовки законодавства про референдуми 

комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України. 

           Доцент Болдирєв С.В. приймав участь в засіданні робочої групи 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з 

приводу опрацювання та підготовки до другого читання проекту закону «Про 

місто Київ – столицю України» . 

 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верховного Суду України –  

за зверненням судді Верховного Суду Коваленко Н.В. було надано 

науковий висновок про правову природу рішень міських рад про 

затвердження містобудівної документації від 02.09.19 р. (Серьогіна С.Г.); 

 

 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України.    

- науково-консультативний висновок до КСУ за зверненням 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» (Серьогіна 

С.Г., Бодрова І.І.); 
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- 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 

(Серьогіна С.Г.);              

   - науково-консультативний висновок на запит Судді Конституційного 

Суду України О. Первомайського № 361-16/4495 від 22.10.2019 р. (Серьогіна 

С.Г., Бодрова І.І. , Лялюк О.Ю., Муртіщева А.О.)   

 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень: 

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

наукових конференцій (перелік). 

Спільно з Харківською обласною радою, Асоціацією органів місцевого 

самоврядування Харківської області, НДІ державного будівництва та 

місцевого самоврядування НАПрНУ організували і провели круглий стіл 

«Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні: проблеми та перспективи» (12 листопада 2019 року, м.Харків) 

Спільно з НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування 

НАПрНУ організували і провели 6 грудня 2019 р. Х студентську вузівську 

науково-практичну конференцію «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування в Україні та зарубіжних країнах» (з виданням збірки 

матеріалів конференції).  
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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.  Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної 

науки у ХХІ столітті: міжнародна науково-практична 

конференція, Запоріжжя, 26-27 квітня 2019 р. 

5 

2.  Міжнародні та національні правові виміри забезпечення 

стабільності: міжнародна науково-практична конференція, 

м. Львів, 19-20 квітня 2019.  

4 

3.  Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 24 

- 26 вересня 2019 р., НБК НЮУ імені Ярослава Мудрого 

 

10 

4.   «Парадигми конституційного права: історія та 

сучасність» (ХІІ Тодиківські читання) (01-02 листопада 

2019, м. Харків) 

4 

5.  Міжнародна науково-практична конференція «Legal 

practice in EU countries and Ukraine at the modern stage» 

(25-26 січня 2019 р., м. Арад (Румунія) 

1 

6.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Particularitatile adaptarii legislatiri Republicii Moldova si 

Ucrainei la legislatia Uniunii Europene», (23-24 березня 

2019р., м. Кишинів (Молдова) 

1 

Всеукраїнські 

1.  Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку, ІІ 

всеукраїнська науково-практична конференція з 

європейського права, м.Харків, 15 травня 2019. 

 

7 

2.  ХХI міжвузівська науково-практична конференція 

«Експертні оцінки елементів навчального процесу», м. 

Харків, 23 листопада 2019 року. 

3 

3.  Всеукраїнська науково-практична конференція до 100-

річчя СНУ ім. В. Даля «Конституційно-правові засади 

адміністративної реформи в Україні» 24-25 жовтня 2019 

року, м. Сєвєродонецьк.  

 

1 

4.  ХХІ Всеукраїнська наукова конференція «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції». “Державотворчі 

процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний 

11 
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2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 

Доц. Закоморна К.О.  

      1. Міжнародна науково-практична конференція «Юридична практика в 

країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі» м. Арад, Румунія (25–26 січня 

2019 року);  

        2. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 

святкуванню 5-річчя заснування наукового журналу «Visegrad Journal on 

Human Rights» Розвиток правової науки: механізми вибору та реалізації 

пріоритетів місто Сніна, Словацька Республіка, 7–8 червня 2019 року;  

 Доц. Бодрова І.І.  

1. Міжнародна науково-практична конференція «Legal practice in EU 

countries and Ukraine at the modern stage» (25-26 січня 2019 р., м. Арад 

(Румунія)); 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Particularitatile 

adaptarii legislatiri Republicii Moldova si Ucrainei la legislatia Uniunii Europene», 

(23-24 березня 2019р., м. Кишинів (Молдова). 

        

 

 

 

аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава 

Мудрого)”. 1 листопада 2019 року.  

 

5.  Науково-практичний семінар для молодих учених та 

аспірантів «Проблеми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу», 17 травня 2019 

року, м. Харків, Україна 

 

3 

6.  Круглий стіл «Реформа місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні: проблеми та 

перспективи» (м. Харків, 12.11.2019 р.) 

5 

усь

ого 

 51 
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 Ас. Муртіщева А.О.  

      International scientific and practical conference «New challenges of legal 

science in Ukraine and EU countries», 19-20 квітня 2019 року, м. Мішкольц, 

Угорщина 

Ас. Новак А.О.  

1. Особливості адаптації законодавства Молдови та України до 

законодавства Європейського союзу (Республіка Молдова,  23–24 березня 

2019 р.) 

2. Annual international scientific-practical conference dedicated to the Day 

of the Constitution «Constitutional legislative principles: experience of 

implementation and challenge» (Литовська Республіка, Вільнюс, 23 жовтня 

2019 р.) 

3. Характеристика видавничої діяльності кафедри. 

За звітний рік викладачі кафедри опублікували: 

3.1.  

Монографія:  

  Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в 

Польщі, Угорщині, Чехії монографія / А. С. Чиркін ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2019. - 220 с. – 9 д.а. 

Розділ монографії: 

- Novak A. O. The modern status of legal regulation of delegation of authority 

from bodies of executive powers to local self-government bodies in Ukraine. 

Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU 

countries: comparative analysis: Collective monograph. Riga: Baltija Publishing, 

2019. Volume 1. P. 289 – 308. (1,45 друк. арк.) 

Розділ монографії: 

 Бодрова І.І. Проблеми правового забезпечення та реалізації реформи 

територіальної організації влади в Україні. В кн.: Challenges and prospects for 

the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative 
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analysis : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. 

Volume 1. 316 p. – P. 46-64 (1 д.а.) 

3.3. Навчальний посібник: 

Державне будівництво і місцеве самоврядування: посібник для підготовки до 

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

2019. – С.212. (10 д.а). 

3.4. Кількість публікацій (статей) у наукових виданнях (32 статей –  

21 друк.арк.): 

3.4.1. за кордоном –   4  ( 3,2 д.а.). 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах данних Scopus та Web of 

Science (одиниць/ друк.арк.) та навести перелік.:  3/2,7 д.а. 

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. Boldyriev, S. Social and political integrity and politica and legal order. 

Журнал «National academy of managerial staff of culture and arts Herald» 

Выпуск: 3  Стр.: 744-748 Опубликовано: 2018 

 https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2018.171830 (Співавтори P. 

Baranov, A. Mamamychev, R.М. Magomedov, O. R. Dashkovska) (0,5 д.а.)  

3. Петришина М.О. 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.). 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2018.171830


 

 

 

27 

3.4.3.   у міжнародній наукометричній базі (окрім Scopus та Web of 

Science)  (одиниць/ друк.арк.) та навести перелік - 26/16,8 д.а. 

EBSCO Publiching, Index Copernicus, HeinOnline, Ulrichweb, РІНЦ , 

CrossRef - Серьогіна С.Г. Децентралізація і місцеве самоврядування у 

контексті зміцнення народовладдя в Україні. Право України. – 2019.- №10. – 

С. 158-174 (0,8 д.а.)   

Index Copernicus, SIS, ResearchBib, РІНЦ, ScholarGoogle, IIJIF: 

Закоморна К.О. Поняття децентралізації публічної влади у вітчизняній та 

зарубіжній доктрині The Journal of Eastern European Law / Журнал 

східноєвропейського права. 2019. №60. C. 57 – 63. (0,5 д.а.). 

Index Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF: 

- 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.);  

- 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.);  

- Закоморна К.О. До питання про визначення терміну «регіоналізація» в 

сучасній вітчизняній і зарубіжній доктрині Державне будівництво та місцеве 

самоврядування: зб. наук. пр. /ред.кол.: С.Г. Серьогіна та ін. Х.: Право, 2019. 

Вип. 38.  С. 107 – 119 (0,5 д.а);  

- Бодрова І.І. Проблеми правового регулювання державного нагляду за 

додержанням органами місцевого самоврядування Конституції та законів в 

Україні Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. 

Харків, 2019. Вип.37. – С.54-70; 

- Бодрова І.І. Проблеми імплементації європейських стандартів у сфері 

компетенції місцевого самоврядування в Україні Державне будівництво та 

місцеве самоврядування: зб. наук. пр. Харків, 2019. Вип.38. – С.62-77  

 

- Стешенко Т.В., Іванова В.С. Муніципально-правова практика організації 

http://elibrary.ru/title_items.asp?id=39892
http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
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роботи депутатів місцевих рад // Державне будівництво та місцеве 

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

2019. – Вип. 37. –С. 60 -77. (0,7 д.а.);  

- Болдирєв С.В., Чубарь С.С. Об’єднання територіальних громад в 

механізмі децентралізації влади. // Державне будівництво та місцеве 

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

2019. – Вип. 37. – С. 43 – 56;  

- Муртіщева А. О. Конституційний контроль у механізмі конституційно-

правової відповідальності урядів країн ЄС: постановка питання. Державне 

будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. 2019. Вип. 37. С. 257-

267;  

- Шутова О.С. Конституційно-правове забезпечення прав людини при 

проведенні вакцинації //Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. 

наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Харків: Право, 2019. Вип. 38. –С. 99 

-119. (0,9 д.а.) (Співавтор Зелінська Я.С.);  

- Омелько І.І. Актуальні питання удосконалення правового статусу 

депутатів місцевих рад в Україні // Державне будівництво та місцеве 

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

2019. – Вип. 37. – С. 262-278.  (0,7 д.а.);  

- Омелько І.І. Форми реалізації депутатами місцевих рад своїх 

повноважень в країнах ЄС // Державне будівництво та місцеве самоврядування 

: зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2019. – Вип. 38. – С. 

182-194.  (0,6 д.а.);  

- Фоміна С.В., Електронне голосування: світові тенденції та перспективи 

запровадження в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування : 

зб. наук. пр. / редкол.: С.Г. Серьогіна та ін. – Харків : Право, 2019. – Вип. 37. – 

С.159-167. -  0,7 друк. арк.  

- Фоміна С.В., Електронне голосування у контексті розбудови «держави у 

смартфоні» // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук.пр. / 

редкол.: С.Г. Серьогіна та ін. -  Харків : Право, 2019. – Вип. 38.  – С. 161-169 – 
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0,8 друк. арк.;  

- Фролов О.О. Конституційно-правове регулювання державної підтримки 

місцевого самоврядування зарубіжний досвід // Державне будівництво та 

місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : 

Право, 2019. – Вип. 37. –С. 92 -109. (0,7 д.а.)  

- Попрошаєва О.А. Нові керівні принципи Ради Європи, що стосуються 

інтернет-посередників // Збірник наукових праць «Державне будівництво та 

місцеве самоврядування», вип. 37. С. 112-123, (0,8 д.а.);  

- Попрошаєва О.А. Особливості використання та захисту прав людини в 

мережі Інтернет: правові підходи Європейського Суду з прав людини // 

Збірник наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування», 

вип. 38. С. 213-227, (0,8 д.а.);  

- Лялюк О.Ю. Актуальні питання співвідношення контролю та нагляду в 

системі місцевого самоврядування в умовах децентралізації // Державне 

будівництво та місцеве самоврядування . – № 37. – С. 35-47 (0,7 д.а.);  

- Лялюк О.Ю., Полишин Г.В. Шлях до децентралізації: зарубіжний досвід 

для України // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – № 38. – С. 

41-55 (0,7 д.а.);  

- Величко В.О. Взаємодія центрів надання адміністративних послуг з 

органами місцевого самоврядування  та місцевими органами виконавчої влади 

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

Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2019. – Вип. 37. –С.200-213. (0,6 д.а.);  

- Величко В.О. Проблеми функціонування центрів надання 

адміністративних послуг // Державне будівництво та місцеве самоврядування: 

зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2019. – Вип. 38. –

С.54-63. (0,5 д.а.) 

Index Copernicus: 

- Петришина М.О.  The system of normative-legal acts of local self-government 

in Ukraine (Система нормативно-правових актів місцевого самоврядування в 
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Україні). – 2019. – Підприємництво, господарство і право. – № 4. – С. 145 – 150. (0,7 

д. а.).  

- Петришина М.О.   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.).  

- Маринів А.В. Правова основа місцевого самоврядування у 

Французькій республіці  // Право і суспільство. - № 5. – 2019. - С 52-58 (0,7 

д.а) 

- Маринів А.В. Ґенеза сучасної  муніципально-правової доктрини у 

Французькій республіці // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». - № 58. – 2019. – С. 121 (0,6 д.а.)  

 

3.5.     Кількість  цитувань  у виданнях, що входять до наукометричних  

баз  (Scopus)   - немає 

Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2019 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. Серьогіна 

С.Г.,  

Бодрова І.І., 

Новак А.О.  

 

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  

2019. – № 9 (3). –  

с. 262-285 

2. ПетришинаМ.О. The features of the system of Baltic Journal of 2019. – № 9 (3). –  



 

 

 

31 

normative-legal acts of local 

self-government of Ukraine: 

a rejection of the Soviet 

Union postulates in favor of 

the European Union values 

European Studies. 

Tallinn Law School, 

Department of Law, 

School of Business and 

Governance, Tallinn 

University of 

Technology 

с. 286 – 310 

3. Закоморна К.О.  Поняття децентралізації 

публічної влади у 

вітчизняній та зарубіжній 

доктрині 

The Journal of Eastern 

European Law / Журнал 

східноєвропейського 

права.  

 

2019. №60. C. 57 – 

63.  

  

 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

56/ 47 3/ 11,5 32/21 20/4,6 0 1/10 0 0 

 

 

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

жодної наукової роботи - немає 

 

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 
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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). 

Професор Серьогіна С.Г., доцент Бодрова І.І., доцент Лялюк О.Ю.  

провели лекції на засіданні круглого столу «Реформа місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні: проблеми та 

перспективи», організованого Харківською обласною радою, Асоціацією 

органів місцевого самоврядування Харківської області, Національною 

академією правових наук України (12 листопада 2019 року, м.Харків).  

Доцент Соляннік К.Є. 25 листопада провів лекцію для депутатів 

Харківської міської ради на тему «Децентралізація і муніципальна реформа в 

Україні» 

 

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

роботи місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні 

дослідження, за якими підготовлено відповідні подання: 

Проведено узагальнення узагальнення практики застосування 

законодавства України щодо статусу депутатів місцевих рад (направлено до 

Української асоціації районних та обласних рад) (Серьогіна С.Г., Бодрова 

І.І., Лялюк О.Ю.) 

 

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, 

органів місцевої влади та ін. 

        - Науково-консультативний висновок на запит МОН України від 

22.02.2019 р. № 1/11-1845. щодо використання в процесі передвиборної 

агітації приміщень, що належать закладам освіти, у тому числі їх оренди, для 
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проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями та відповідність 

цих дій положенням виборчого законодавства та законодавства в сфері освіти 

(доц. Бодрова І.І., доц. Лялюк О.Ю.)  

- Науково-консультативний висновок на запит Прокурора Сумської 

області вх. № 125-01-745 від 02.05.2019 року щодо набуття повноважень 

депутатами місцевої ради. .(доц. Лялюк О.Ю., доц. Петришина М.О.)  

Науково-консультативний висновок на запит Шосткинської місцевої 

прокуратури № 63-1293вих-19 від 24.06.2019 року.(доц. Бодрова І.І., доц. 

Лялюк О.Ю.)  

Науково-консультативний висновок на запит  № 08-21/1394/2-19 від 

13.05.2019 р. від Харківської міської ради щодо «подолання вето голови» 

.(доц. Лялюк О.Ю.)  

Науково-консультативний висновок на запит від 07.10.2019 р. № 01/220 

Адміністрації бюджетного комунального закладу охорони здоров’я КЗОЗ 

Обласна дитяча клінічна лікарня № 1 Харківської обласної ради, щодо 

необхідності перетворення комунального закладу на комунальне 

некомерційне підприємство у зв’язку з проваджуваною медичною 

реформою.(доц. Петришина М.О., ас. Новак А.О.)  

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.(доц. Петришина М.О. Серьогіна С.Г., Бодрова 

І.І.)  

Науково-консультативний висновок на запит секретаря Харківської 

міської ради щодо науково-методичного роз'яснення норми частини 

четвертої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(Серьогіна С.Г., Бодрова І.І.)  
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Науково-консультативний висновок на запит секретаря Харківської 

міської ради щодо пропозицій депутата Харківської міської ради Колоса А.Л. 

про внесення змін до Статуту територіальної громади міста Харкова 

(Серьогіна С.Г., Бодрова І.І.)  

Науково-консультативний висновок на запит уповноваженої особи 

ініціативної групи Івано-шийчинської сільської громади щодо відповідності 

Конституції України та вимогам чинного законодавства дій депутатів Івано-

Шийчинської сільської ради Богодухівського району Харківської області. 

(Бодрова І.І.)  

Науково-консультативний висновок 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 (Серьогіна 

С.Г., Бодрова І.І.)  

Науково-консультативний висновок 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 (Серьогіна С.Г., Бодрова І.І.)  

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 (Серьогіна С.Г., Бодрова І.І.)  

Науково-консультативний висновок на запит від 03.01.2019 р. громадян 

України, членів Новобаварської територіальної громади м. Харкова (Середи 

Е.О., Нікітенко П.І., Веретельнікова Є.С.) щодо сутності територіальної 

громади району у місті.(доц. Лялюк О.Ю.)  

     

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри.  

Експерти Української Асоціації районних та обласних рад України Серьогіна 

С.Г., Бодрова І.І., Лялюк О.Ю. постійно надають роз’яснення і консультації з 

проблемних питань місцевого самоврядування. 
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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 роботу по  підготовці  і  підвищенню  кваліфікації 

науково-педагогічних  кадрів.  

Кількість аспірантів – 3: 

Підоненко В.В. - денна форма навчання (науковий керівник – к.ю.н., доц. 

Бодрова І.І.); Сергієнко А.А. - денна форма навчання (науковий керівник – 

к.ю.н., доц. Соляннік К.Є.); Терехова Т.О. - денна форма навчання (науковий 

керівник – Серьогіна С.Г.) 

У 2019 році відбувся захист дисертацій: 

асистента Муртіщевої А.О. на здобуття наукового ступеня к.ю.н. на тему 

«Конституційно-правова відповідальність уряду в державах Європейського 

Союзу: порівняльно-правовий аналіз»» зі спеціальності 12.00.02. - 

конституційне право; муніципальне право. (науковий керівник – Бодрова І.І. ) 

 здобувача Молчанової Ю.О. на здобуття наукового ступеня к.ю.н. на 

тему «Муніципальне регулювання здійснення членами територіальної громади 

права на участь у місцевому самоврядуванні» зі спеціальності 12.00.02. - 

конституційне право; муніципальне право. (науковий керівник – Соляннік 

К.Є. ) 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації:  

Протягом 2019 року професор Серьогіна С.Г. виступала в якості 

офіційного опонента 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;  
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- 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; 

- 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 

Доцент Бодрова І.І. була офіційним опонентом по дисертації 

Гільбурта Артура Максимовича на тему «Конституційно-правові засади 

політичної системи України», 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 докторські: 

Професор Серьогіна С.Г. надала відгук на автореферат дисертації:  

- 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  

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

             -  Качанова Євгена Олександровича на тему: «Судові гарантії прав 

людини», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - «теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень»; 

- Кардаш Анни Вячеславівни на тему: «Конституційно-правовий 

захист інформації про особу (порівняльно-правовий аспект)», представленої 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.02 -«конституційне право; муніципальне право»; 
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- Корунчак Лариси Анатоліївни на тему: «Ґенеза та еволюція джерел 

права: синергетичний підхід», представленої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - «теорія та історія 

держави і права; історія політичних та правових учень». 

 

 

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. 

 

Лялюк О. Ю. приймав участь у панельній дискусія «Схід-експо» 2020 

«Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади на центральному, регіональному та місцевому рівнях», спілкувався з 

журналістами центральних ЗМІ на тему «Реформа місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади» (м. Київ, 08.11.2020 р.) 

 

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. (гурток № 1);  доц. Закоморна 

К.О. (гурток № 2). Засідання гуртків проходять щосереди. Чисельність 

студентів, які беруть участь у роботі гуртків, складає біля 60 студентів. У 2019 

році на засіданнях гуртків було заслухано 53 доповіді. Серед студентів-

гуртківців є студенти і вечірнього факультету. 

6 грудня 2019 р. проведена ХІ міжвузівська науково-практична 

конференція студентів, за результатами якої опубліковано 370 тез доповідей у 

збірнику «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні та 

зарубіжних країнах».  
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7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно одиниць/друк.арк. - (370/ 36,1  д.а.) 

Кількість тез доповідей студентів –  370 тез, опублікованих у збірнику  

«Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних 

країнах»: Тези доповідей та наукових повідомлень ХІ міжвузівська науково-

практичної конференції 6 грудня 2019 р.– Х.:Рейтинг, 2019. – 621с. (36,1 д.а.) 

 

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 ради журналів «Право 

України», збірнику наукових праць “Проблеми законності”. 

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

праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування», є членом 

редакційної колегії серії «Наукові доповіді» НДІ державного будівництва та 

місцевого самоврядування. 

 

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

кафедри: 

Доц. Гринчак А.А. отримала Подяку Міжнародного комітету захисту 

прав людини за значний внесок до розвитку захисту прав людини в сфері 

вищої освіти  

Доц. Гринчак А.А. отримала почесну грамоту Харківської обласної 

організації Союзу юристів України за сумлінне виконання своїх професійних 

обов'язків та з нагоди святкування 8 жовтня 2019 року Дня юриста 

Доц. Стешенко Т.В. нагороджена премією Харківської міської ради за 

вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвитку 

місцевого самоврядування.  

Проф. Серьогіна С.Г. отримала Почесну Грамоту виконкому Харківської 
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міської ради.  

 

10. Інша інформація щодо діяльності кафедри. 

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 

НАПрН України.  

 

 

 

 

Завідуюча кафедрою  

державного будівництва  

д.ю.н., професор                                                        Серьогіна С.Г. 
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