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

Реформа територіальної організації влади та публічного управління в Україні 
у контексті європейської інтеграції» (1,5 д.а.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – « 
Реформа територіальної організації влади та публічного управління в Україні 
у контексті європейської інтеграції» (4,1 д.а.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – підрозділ монографії, 
наукові статті, тези наукових доповідей  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
Досліджено напрямки реформи децентралізації в Україні, що 

розглядається як конкретний прояв глокалізації у сфері територіальної 
організації публічної влади та місцевого самоврядування (такий процес 
суспільного розвитку, коли на фоні глобалізації взамість очікуваного 
зникнення регіональних і місцевих відмінностей відбувається їхнє 
збереження і навіть посилення). Обґрунтовується, що глокалізація може 
успішно використовуватися для поглибленого аналізу впливу реформ щодо 
перерозподілу владних повноважень й фінансових ресурсів на місцеву 
(громадсько-політичну, юридичну, ментальну та іншу) специфіку. 
Підкреслюється, що децентралізація характеризує лише стратегію, головний 
напрямок відповідних реформ, тоді як їх зміст, обсяг, послідовність і строки 
проведення можуть варіюватися залежно від тактики й ідеології 
реформаторів. Розкриваються головні прояви глокалізації в процесі 
децентралізації публічної влади в Україні, зокрема реформування місцевого 
самоврядування в умовах «асиметричного» унітаризму та соціальної 
демократії, поєднання політичного та фіскального типів децентралізації, 
специфіка перерозподілу повноважень на обласному, районному та базовому 
рівнях, а також надання переваги бюрократичним формам місцевого 
самоврядування перед муніципальними формами безпосередньої демократії. 

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів 
- приймала участь у розробці законопроекту «Про місто Київ – 

столицю України» № 2143-3 від 24.09.2019 р.; 
- приймала участь у розробці законопроекту «Про народовладдя через 

всеукраїнський референдум» № 3612 від 09.06.2020 



5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 
та інших нормативно-правових актів. 

Брала участь у підготовці науково-консультативних висновків на: 
- проект Закону України «Про засади адміністративно-

територіального устрою України» (реєстр. № 2804 від 24.01.2020); 
- проект Закону України «Про медіа в Україні» (реєстр. № 2693-2 від 

29.05.2020р.); 
- проект Закону України « Про внесення змін до деяких законів 

України щодо ефективної реалізації парламентського контролю» (peecrp. №  
4131 від 18.09.2020 р.);  

- проект Закону України «Про внесення змін до законів України 
стосовно повноважень Президента України при призначенні Директора 
Національного антикорупційного бюро України та Директора Державного 
бюро розслідувань задля приведення у відповідність до Конституції України» 
(реєстр. № 4211 від 12.10.2020 р.);  
          - проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо питань громадянства» (реєстр. № 2590 від 13.12.2019р.);  

- проекту Закону України «Про інтерпеляцію» (реєстр. № 3499 від 
18.05.2020 р.); 

- Концепцію щодо внесення змін до законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», 
підготовленою робочою групою при Міністерстві розвитку громад та 
територій України. 

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; 

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 реалізації повноважень органами місцевого 
самоврядування в умовах децентралізації влади (направлено до Української 
асоціації районних та обласних рад) 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 
інших державних органів. 

 Брала участь у підготовці аналітичної записки на тему «Конституційно-
правове забезпечення реформи децентралізації влади: вітчизняний та 
зарубіжний досвід». Приймала участь у підготовці підрозділів: 

- «Основні напрями модернізації адміністративно-територіального 
устрою в Україні» (1 д.а.); 



- «Конституційно-правове забезпечення державного нагляду за 
додержанням органами місцевого самоврядування Конституції та законів в 
Україні» (1 д.а.) направлено до 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 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 
влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 Брала участь у підготовці науково-консультативних висновків: 
- 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; 

- за зверненням першого заступника Голови Верховної Ради України 
Стефанчука Р. О. щодо припинення дії окремих актів Української РСР; 

- 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; 

- за зверненням Представника Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини в східних областях В.В. Лютого (вих. № 30130.4/Г-
15779.3/20/46 від 29.10.2020р.); 

- за зверненням Комітету Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування щодо законодавчого врегулювання питання 
допуску на засідання місцевої ради всіх бажаючих осіб та надання їм 
можливості для виступів під час обговорення будь-яких нагальних питань 
громади;  

- за зверненням секретаря Харківської міської ради щодо 
тлумачення положень ч. 17 ст. 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»;  

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). 



- Міжнародна науково-практична конференція «Конституційні 
принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС» (м. Харків, 
24 квітня 2020р.) 

- Круглий стіл «Через консенсус – до змін у Конституцію у частині 
децентралізації» (м. Харків, 5 березня 2020р.); 

- Он-лайн круглий стіл «Муніципальна реформа в Україні: 
проблеми та перспективи» (7 грудня 2020р., м.Харків). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 
та ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів – 4,1 д.а. 

Розділ монографії: 
Serohina Svitlana, Serohin Vitalii, Kaganovska Tetyana. Relations between 

citizens, civil society and the state under the conditions of a pandemy: political and 
legal problems and prospects for development. Theoretical foundation of 
jurisprudence: сollective monograph. – International Science Group. – Boston: 
Primedia eLaunch, 2020.  P. 68-82. Available at : DOI-10.46299/ isg.2020. 
MONO.LEGAL.II (0,8 д.а.); 

 Статті: 
- Bytyak Y.P., Serohina S.H., Bodrova I.I., Chyrkin A.S., Shestopal S.S. 

Reform of decentralization and regional policy in the Visegrad. Opcion. Volume 
35. Issue 90-2, 2019. Pages 631-648 (одноосібно - 0,4 д.а.); 

- Serohina S., Serohin V., Mats T., Kulyk V., Voronin V., Integration of 
Strategic Management and Process Modeling in the Activities of International 
Companies. Academy of Strategic management Journal, Volume 18, Special Issue 
1, 2019, (одноосібно - 0,3 д.а.); 

- Svitlana H. Serohina, Oleksandr V. Petryshyn, Mikhail V. Romanov. 
Penitentiary healthcare: legal and practical aspects. Wiadomości Lekarskie 2019, 
tom LXXII, nr 12 cz. II. P. 2591-2595. (одноосібно - 0,4 д.а.). 

Тези: 
- Серьогіна С.Г. Європейське багаторівневе врядування: від 

самоврядування – до співврядування // Конституційні принципи місцевого 
самоврядування та регіональна політика ЄС: тези доповідей Міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Харків, 24 квітня 2020р.). Харків: ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, 2020. С. 42-44 (0,2 д.а.) 

Навчальний посібник 
Державне будівництво і місцеве самоврядування: посібник для 

підготовки до іспиту/ / С. Г. Серьогіна, О. Ю. Лялюк, І. І. Бодрова та ін. – 
Харків : Право, 2020. – 212 с. (1,8 д.а.) 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи  
та практичних занять з навчальної дисципліни “Муніципальне право” 

(ступінь “Магістр”, спеціальність 081 “Право”) / уклад.: С. Г. Серьогіна, І. І. 
Бодрова, О.Ю. Лялюк та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава мудрого, 2020. 
– 66 с. (0,2 д.а.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням необхідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 



 Scopus Bytyak Y.P., Serohina S.H., Bodrova I.I., Chyrkin A.S., Shestopal 
S.S. Reform of decentralization and regional policy in the Visegrad. Opcion. 
Volume 35. Issue 90-2, 2019. Pages 631-648.  

Scopus Serohina S., Serohin V., Mats T., Kulyk V., Voronin V., Integration 
of Strategic Management and Process Modeling in the Activities of International 
Companies. Academy of Strategic management Journal, Volume 18, Special Issue 
1, 2019. 

Web of Science Svitlana H. Serohina, Oleksandr V. Petryshyn, Mikhail V. 
Romanov. Penitentiary healthcare: legal and practical aspects. Wiadomości 
Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 12 cz. II. P. 2591-2595. 

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 “Вісник Національної академії правових наук 
України ” 

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. Не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. Не готувала. 
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 
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. 
Почесна грамота Харківської міської ради 
 
 
 

              

             _________      Серьогіна С.Г.  
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