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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 друк.арк. 

4. Система локальних нормативно-правових актів місцевого 

самоврядування в умовах реформи територіальної організації влади і місцевого 

самоврядування в Україні, 3, 8 друк.арк. 

4.1. Параграф підручника, розділ монографії, наукові статті, тези наукових 

доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 1) вивчено наукові підходи до 

розуміння поняття «система локальних нормативно-правових актів місцевого 

самоврядування»; 2) проаналізовано співвідношення суміжних понять; 3) 

встановлено характерні риси системи локальних нормативно-правових актів 

місцевого самоврядування; 4) досліджено поділ на види локальних нормативно-

правових актів місцевого самоврядування залежно від різних критеріїв; 5) 

з’ясовано специфіку формування системи локальних нормативно-правових актів в 

Україні; 6) виокремлено проблемні аспекти та сформульовано напрями подальших 

наукових досліджень у цій сфері. 

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

5.1. Участь у підготовці законопроекту «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо оптимізації мережі, а також організації та 

діяльності центрів надання адміністративних послуг». 

6. Зв’язок з практикою: 

6.2. Науково-консультативний висновок за зверненням судді 

Конституційного Суду України Саса С. В. щодо питань, порушених у 

конституційному поданні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

стосовно відповідності Конституції України (конституційності) статті 90, 

підпункту 1 пункту 2 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ, частини 

сьомої статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» від 7 червня 2001 року №2493-ІІІ; 

Науково-консультативний висновок за зверненням судді Конституційного 

Суду України Юровської Г. В. щодо питань, порушених у справі за 

конституційною скаргою Позднякова С. В. щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) частин другої, третьої статті 3 Закону України «Про 

місцеві вибори» від 14 липня 2015 року № 595-VIII із змінами, частини другої 
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статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 

року № 698-V із змінами; 

Науково-консультативний висновок за запитом Голови підкомітету з питань 

місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення  Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Д.О.Гуріна щодо 

проекту Закону України «Про місто Київ – столицю України» (№ 2143-3 від 

24.09.2019 р.). 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

Круглий стіл «Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи 

вирішення» 5.06.2020, м. Харків, Вебінар «Право & Бізнес. Ризики & Захист» (з 

12.20), на платформі Zoom. 

Міжнародна онлайн конференція на тему «Взаємні здобутки Європейської 

Комісії «За демократію через право» і органів конституційної юстиції та проблеми 

тлумачення у конституційному судочинстві», 25.06.2020 з 10.00 (Конституційний 

Суд України). 

ІІІ круглий стіл «Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 

господарській діяльності в сучасних умовах», Харків, 25.06.2020 (НДІ ПЗІР 

НАПрНУ), на платформі Zoom. 

Харківський міжнародний юридичний форум: Науковий круглий стіл: 

«Бізнес і права людини у Центральній і Східній Європі: дослідницькі перспективи» 

на платформі Zoom, 23.09.2020 з 09.00 (за підтримки ОБСЄ та ін.). 

Вебінар «Хто відповідає за проведення виборів?», 9.09.2020, 16.00 – 18.00. 

(Виборчі проекти Ради Європи в Україні). 

Kharkiv Innovation Forum 2020, 15 – 16.10.2020 (подія присвячена презентації 

Стратегії розвитку міста до 2030 року). 

Дистанційна науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми 

інноваційного розвитку агросфери», 20.11.2020 3 11.00 (НДІ ПЗІР НАПрНУ, НЮУ 

імені Ярослава Мудрого), на платформі Zoom. 

9. Видавнича діяльність. 

Загальний обсяг: 3,8 др. арк. 

параграф підручника: 

Загальна теорія права: підручник: за ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 

2020. 568 с. параграф 4, розділу XV с. 270 – 272). ( одноосібно 0,3 др. арк.) 

наукові статті: 

Петришина М. О. Теоретико-правові проблеми забезпечення надання 

публічних послуг суб'єктам господарювання органами місцевого самоврядування. 

Право та інновації. № 2 (30), 2020. С. 93 – 99. 0,5 др. арк. 

Петришина М. О., Федоровська М. А. Парламентська відповідальність 

народних депутатів України. Порівняльно-аналітичне право. № 1, 2020. С. 110 – 

113. 0, 3 др. арк. 

Петришина М. О. Особливості обмеження прав і свобод людини і 

громадянина в законодавстві зарубіжних країн / Петришина М. О., Дзебчук А. В. // 
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Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2020. 

5. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-6016  0,3 др. арк. 

тези наукових доповідей: 

Петришина М. О. Проблеми правового забезпечення надання публічних 

послуг суб’єктам господарювання в контексті реформи децентралізації. Правове 

життя сучасної України: у 3 т.: матеріали міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 

трав. 2020 р.) / відп. ред.М. Р. Аракелян. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 

2020. – Т. 1. С. 334 – 336. 0, 3 др. арк. 

Петришина М. О. Забезпечення надання публічних послуг суб’єктам 

господарювання в умовах реформування місцевого самоврядування. «Пріоритети 

розвитку юридичних наук у ХХІ столітті»: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10–11 квітня 2020 р.). – Одеса : ГО 

«Причорноморська фундація права», 2020. С. 36 – 39. 0,3 др. арк. 

Петришина М. О. Public services provision in the wake of decentralization 

reform. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне та національне 

законодавство: способи удосконалення»: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції. – Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 2020. 

м. Дніпро 3 – 4 квітня 2020 р. С. 51 – 54. 0, 3 др. арк. 

Петришина М. О. До проблеми правового забезпечення надання публічних 

послуг органами місцевого самоврядування суб’єктам господарювання. ІІІ круглий 

стіл «Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності 

в сучасних умовах» (м. Харків, 25 червня 2020 р.): 

https://ndipzir.org.ua/?s=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%

D0%B9+%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB  0, 3 др. арк. 

Петришина М. О. Удосконалення надання публічних послуг органами 

місцевого самоврядування в умовах децентралізації (включено до збірника та 

опубліковано за результатами міжнародної науково-практичної конференції 

«Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє», м.Харків, 6 – 7 

листопада 2020 р.). 0, 3 др. арк. 

Петришина М. О. Теоретико-правове забезпечення надання публічних послуг 

органами місцевого самоврядування в умовах реформи (включено до збірника та 

опубліковано за результатами ювілейної, двадцятої міжнародної науково-

практичної конференції «Юридична осінь 2020», 20.11.2020 р., м. Харків, НЮУ 

імені Ярослава Мудрого). 0, 3 др. арк. 

Петришина М. О. Проблеми правового регулювання надання публічних 

послуг органами місцевого самоврядування (включено до збірника та опубліковано 

за результатами міжнародної науково-практичної конференції «Чинники розвитку 

юридичних наук у ХХІ столітті»,6 – 7.11.2020 р., м. Дніпро). 0, 3 др. арк. 

Петришина М. О. Реєстр територіальної громади як один з інструментів 

місцевого інноваційного розвитку в Україні (включено до збірника та опубліковано 

за результатами «Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери», 

20.11.2020 3 11.00 (НДІ ПЗІР НАПрНУ, НЮУ імені Ярослава Мудрого), на 

платформі Zoom). 0, 3 др. арк. 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science: - . 

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

наукометричних базах даних:  

Петришина М. О. Теоретико-правові проблеми забезпечення надання 

публічних послуг суб'єктам господарювання органами місцевого самоврядування. 

Право та інновації. № 2 (30), 2020. С. 93 – 99. 0,5 др. арк. (Index Copernicus 

International). 

Петришина М. О. Парламентська відповідальність народних депутатів 

України / Петришина М. О., Федоровська М. А. Порівняльно-аналітичне право. № 

1, 2020. С. 110 – 113. 0, 3 др. арк. (Index Copernicus International). 

Петришина М. О. Особливості обмеження прав і свобод людини і 

громадянина в законодавстві зарубіжних країн / Петришина М. О., Дзебчук А. В. // 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2020. 5. 

URL: https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-6016  0,3 др. арк. (Index Copernicus 

International). 

10. Член редакційної колегії електронного наукового видання «Право та 

інноваційне суспільство». 

11. - . 

12. - . 

13. - . 

14. - . 

15. -  

16. - . 

17. - . 

18. - . 

 

 

             _________                                                             М. О. Петришина 

 

Затверджено на засіданні кафедри державного будівництва  
«23» листопада 2020 року, протокол № 7 

 


