
З В І Т 

кафедри державного будівництва 

з науково-дослідницької роботи за 2020 рік 

 

1. Основні  підсумки  науково-дослідних  робіт  кафедри. 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились 

дослідження: 

В 2020 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 

«Реформа територіальної організації влади та публічного управління в 

Україні у контексті європейської інтеграції» 1,5 друк.арк. 

 Опубліковано –   друк.арк.,  

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 (одноосібно - 0,8 д.а.); 

 Статті: 

- 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 (одноосібно - 0,4 д.а.); 
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- Web of Science: 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.); 

- 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. (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 (підрозділи): 

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. (одноосібно 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.) 

2. Бодрова І.І. – канд. юрид. наук, доцент (0,5 ст.) 

«Правове регулювання територіальної організації  публічної влади в 

Україні» 1 друк. арк 

Опубліковано – 1,7  друк.арк.,  

Статті: 

- 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 (одноосібно - 0,3 д.а.): 
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- Бодрова І.І., Сірець О.М. Громадський бюджет як форма 

партисипативної демократії на місцевому рівні. Державне будівництво та 

місцеве самоврядування: зб. наук. пр. Харків, 2020. Вип.39. С.141-160 (Index 

Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF) (0,5д.а.) 

Тези: 

- Бодрова І.І. Проблеми додержання конституційних засад на сучасному 

етапі реформування територіальної організації влади в Україні // 

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. 141-144 (0,3 д.а.) 

Навчальний посібник (підрозділи): 

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. (одноосібно 0,4 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.) 

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

«Новелізація законодавства про Центральну виборчу комісію як 

постійно діючого колегіального державного органу» 1,5 друк.арк  

Опубліковано –  2,5  друк. арк. 

Статті:  

- Scopus: Serhii V. Boldyriev, Tatyana V. Steshenko, Oleksandr O. Frolov, 

Anton S. Chyrkin, Sergey S. Shestopal. Institutional transformation of the financial 

basis of the local self-government. Opción, Año 35, Regular No.90-2 (2019): 614-

630 (виконано одноосібно 0,4 д.а.) 

- Web of Science: Loiko V., Velychko V., Maryniv, A., Steshenko T. 

Ensuring Financial Capability of the United Territorial Societies. Financial аnd 
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credit activity-problems of theory and practice. 2020. Vol. 2 No 33 Р.194-204 

(одноосібно 0,3 д. а.) 

- Стешенко Т.В., Никончук Н.С. Об’єднані територіальні громади як 

одна з складових реформи децентралізації влади в Україні // Державне 

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

Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2020. – Вип. 39. –С. 105 -120 (0,8 д.а.). 

- Стешенко Т.В., Вертегел Є.П., Куртіш Л.А. Тлумачення передвиборної 

агітації та форми її здійснення суб’єктами виборчого процесу. Юридичний 

науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання 

Запорізького національного університету, 2020. - № 7. – С.65-69 (одноосібно 

0,3 д.а.). 

Тези:  

Проведення місцевих виборів в Україні: проблеми та перспективи // 

Матеріали ХХІV науково-практичної конференції «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції», м. Харків, 30 травня. 2020 р. С.212-214(0,1 д.а.). 

Навчальний посібник (підрозділ): 

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. (одноосібно 0,4 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. 

(одноосібно 0,2 д.а.) 

 

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

«Організація діяльності центральних органів виконавчої влади та їх 

взаємодія з органами місцевого самоврядування» 1,5 друк. арк. 

Опубліковано –  2,8  друк.арк.  
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Статті:   

       - Web of Science: Loiko V., Velychko V., Maryniv, A., Steshenko T. Ensuring 

Financial Capability of the United Territorial Societies. Financial аnd credit 

activity-problems of theory and practice. 2020. Vol. 2 No 33 Р.194-204 

(одноосібно 0,3д. а.); 

- Scopus: Halyna Rossikhina, Vasyl Rossikhin, Ihor Protsiuk, Valeriy 

Velychko, Oksana Brusakova, Olena Turuta. Taxation As A Conflict Sphere Of 

State And Local, Public And Private Interests. International Journal of 

Management (IJM) Volume 11, Issue 5, MAY 2020, pp. 1332-1337 (0,3д.а.) DOI: 

10.34218/IJM.11.5.2020.122 

- Величко В.О., Сергієнко А.В. Правові та організаційні проблеми 

діяльності Бюро фінансових розслідувань // Журнал східноєвропейського 

права (електронне науково-практичне фахове видання). - 2020. - Вип.74. - С. 

20-26. (0,4 д.а.). 

Науково-практичний коментар:  

Конституція України. Науково-практичний коментар. - Київ: 

Видавничий дім «Професіонал», 2020. - 290 с. (Виконано одноосібно 1,5 д.а.). 

Навчальний посібник (підрозділ): 

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. (одноосібно 0,3 д.а.) 

 

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

«Вплив децентралізації на системно-структурну організацію органів 

місцевого самоврядування в Україні» 1,5 друк.арк. 

Опубліковано –        3,2    друк.арк.  

Статті:  

- Scopus: Serhii V. Boldyriev, Tatyana V. Steshenko, Oleksandr O. Frolov, 

Anton S. Chyrkin, Sergey S. Shestopal. Institutional transformation of the financial 

basis of the local self-government. Opción, Año 35, Regular No.90-2 (2019): 614-
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630.(виконано одноосібно 0,4 д.а.) 

- Болдирєв С.В., Цувіна А.А. Децентралізація державної влади як одна з 

умов побудови ефективної системи територіальної організації влади в 

Україні// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського Серія: Юридичні науки, Том 30 (69) № 6, 2019. – С. 35-40. (0,5 

д.а.) (Не включена до звіту за 2019 рік.) 

- Болдирєв С.В., Кузьменко Б.С. Перспектива запровадження 

двопалатного парламенту в Україні. // Державне будівництво та місцеве 

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

2019. – Вип. 38. – С. 76-89. (0,5 д.а.) (Не включена до звіту за 2019 рік.) 

- Болдирєв С. В., Чубарь С. С. Французький досвід організації публічної 

влади на місцях та сучасний стан конституційної реформи в Україні в частині 

децентралізації влади: ризики, проблеми запровадження // Право і 

суспільство, Науковий журнал №2, 2020. – С. 13-19. (0,6 д.а.) 

- Болдирєв С. В., Чубарь С. С. Особливості  проведення в 2020 році 

місцевих виборів за Виборчим кодексом України: загрози та небезпеки 

законодавчих новацій. // Державне будівництво та місцеве самоврядування : 

зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2020. – Вип. 39. – С. 

121-136. (0,6 д.а.)  

Навчальний посібник (підрозділ): 

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. (одноосібно 0,4 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. 

(одноосібно 0,2 д.а.) 

Тези: 

Болдирєв С. В. Децентралізація в Україні: проблеми реалізації та шляхи 
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їх вирішення // Матеріали ХХІV науково-практичної конференції «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції», м. Харків, 30 травня. 2020 р. Харків, 2020. 

С. 210-212. (0,1 д.а.) 

 

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

«Децентралізація в умовах зміни територіальної організації влади в 

Україні: правове регулювання, види, напрямки реалізації» 1,5 друк.арк.  

Опубліковано  –    2,5 друк.арк.  

Статті: 

1. Лялюк О.Ю., Петренко І.В. Зарубіжний досвід запровадження 

інституту префекта та його значення для України // Проблеми законності. – 

Вип. 148. – 2020. – С. 26-35 (0,8 д.а.) 

2. Лялюк О.Ю., Науменко А.В. Проблеми правового регулювання 

електронного урядування у сфері місцевого самоврядування України та 

зарубіжних країнах // Право і суспільство. – № 1. – 2020. – 69-76 (0,8 д.а.) 

3. Лялюк О.Ю., Донченко В.В. Правове регулювання підготовки кадрів в 

органах місцевого самоврядування // Право і суспільство. – № 1. – 2020. – С. 

35-42 (0,8 д.а.) 

Тези : 

1. Реалії сучасної освітньої парадигми підготовки іноземних студентів-

юристів // Тези доповідей та повідомлень «Школи професійної майстерності 

НЮУ ім. Я. Мурого», Х., 2020. – (0,3 д.а.)  

Навчальний посібник (підрозділ): 

1. Державне будівництво і місцеве самоврядування : посіб. для підгот. до 

іспиту / С. Г. Серьогіна , О. Ю. Лялюк, І. І. Бодрова та ін. – Харків : Право, 

2020. – 212 с. (виконано одноосібно 0,8 д.а.) 

 2. 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. 
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Бодрова, О.Ю. Лялюк та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. ярослава мудрого, 2020. 

– 66 с. (0,2 д.а.) 

 

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

«Конституційно-правові засади регіональної політики в державах-членах 

ЄС» 1,5 друк.арк.  

Опубліковано – 2,1 друк.арк. 

Розділ монографії: 

Аbout some features of the legal status of municipal councilors in eu member 

states: experience for Ukraine Modern researches: progress of the legislation of 

Ukraine and experience of the European Union. Collective monograph Part 2. 

Miskolc Hungary, 2020.  Р. 642 – 659. (0,8 д.а.) 

Статті: 

 Закоморна К.О. Правова основа муніципального стратегічного 

планування як напряму регіоналізації: досвід Републіки Болгарія та України 

The Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. 

2020. №73. C. 57 – 64. (0,5 д.а.);  

Закоморна К.О. Імпічмент у системі стримувань і противаг: досвід країн 

американського континенту. Підприємництво, господарство і право.  2020.  

№ 5. – С. 164 – 170. (0,3 д.а);  

Закоморна К.О. Про деякі особливості адміністративного нагляду за 

діяльністю органів місцевого самоврядування: досвід ФРН і України. 

Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. /ред.кол.: 

С.Г. Серьогіна та ін. Х.: Право, 2020. Вип. 39.  С. 107 – 119 (0,3 д.а); 

Тези:  

Закоморна К.О. Про деякі аспекти викладання навчальної дисципліни 

державне (конституційне) право зарубіжних країн у дистанційному форматі. 

Scientific and pedagogical internship «Modern approaches to the organization of 

the educational process for law students: Internship proceedings, August 24 – 
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October 2, 2020. Frankfurt an der Oder: Indevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 

P. 75 – 79 (0,2 д.а). 

 

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

«Захист людини в Інтернеті: нові керівні принципи Ради Європи, що 

стосуються інтернет-посередників»  1,5 друк.арк.  

Опубліковано –  0,2   друк.арк. 

Статті:  

Попрошаева О.А. Захист прав людини в інтернеті: нові керівні принципи 

Ради Європи, що стосуються інтернет-посередників. Збірник наукових праць 

"Державне будівництво та місцеве самоврядування", 2020. вип. 39. С. 90-101. 

(0,7 д.а.) 

Попрошаева О.А. Основні зобов’язання держав щодо захисту і 

просування прав людини в цифровому просторі. Збірник наукових праць 

"Державне будівництво та місцеве самоврядування", 2020. вип. 40. С. С. 111-

119. (0,7 д.а.) 

Тези:  

Питання запровадження електронного голосування в Україні / V 

Міжнародна науково-практична конференція «Право і суспільство: актуальні 

питання та перспективи розвитку», 10 грудня 2020 р. Полтава. С. 48-51 

(0.2д.а.) 

 

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

«Особливості функціонування вищих органів державної влади у 

зарубіжних країнах: фактори, що впливають (форма держави тощо)» 1,5 

друк.арк. 

Опубліковано –     1,5   друк.арк. 

Стаття:  

Гринчак А.А. Парламентська відповідальність уряду у європейських 

країнах. Проблеми законності. Вип. 149. С. 24-35.  URL: 



 

 

 

10 

http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/201832  - (0,8 д.а.)  

Тези: 

Гринчак А.А. Особливості законодавчої влади в ОАЕ. Актуальні питанні 

правової теорії та юридичної практики: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м.Одеса, 7-8 серпня 2020 р. Одеса: ГО 

"Причорноморська фундація права", 2020. С. 14-18. – (0,35 д.а.) 

Гринчак А.А. Особливості форми правління ОАЕ. Інтеграція юридичної 

науки і практики в сучасних умовах: матер.міжн. наук.-практ. конф., м. 

Запоріжжя, 21-22 серпня 2020 р. Запоріжжя: Класичний приватний 

університет, 2020. С. 24-28 — (0,35 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 друк.арк. 

Опубліковано – 3,8 друк.арк 

підрозділ 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.) 

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. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні 
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науки». 2020. 5. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-6016  (0,3 др. 

арк.) 

Тези: 

- 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 
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«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.) 

 

11. Фролов О.О. – к.ю.н., доцент 

«Конституційно-правове регулювання державної підтримки місцевого 

самоврядування в Україні» 1,5 друк.арк. 

 Опубліковано –  1,5 друк.арк. 

Стаття:  

1. Serhii V. Boldyriev, Tatyana V. Steshenko, Oleksandr O. Frolov, Anton S. 

Chyrkin, Sergey S. Shestopal. Institutional transformation of the financial basis of 

the local self-government. Opción, Año 35, Regular No.90-2 (2019): 614-

630.(виконано одноосібно 0,5 д.а.) (Не включена до звіту за 2019 рік.) 

Тези: 

Фролов О.О Роль державних органів щодо забезпечення конституційних 

принципів місцевого самоврядування в Україні: реалії та перспективи 
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вдосконалення// VII International Scientific and Practical Conference/ Modern 

Science: Problems and Innovations/ Stockholm 20-22 September 2020. 32-44. 

(0.5.д.а.) 

Навчальний посібник (підрозділ): 

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. (одноосібно 0,5 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. 

(одноосібно 0,2 д.а.) 

 

12. Фоміна С.В. – канд. юрид. наук,  доцент 

«Досвід конституційно-правового регулювання організації та 

проведення стадії голосування в країнах Європейського Союзу.» 1,5 

друк.арк. 

Опубліковано –  1,5  друк.арк. 

Статті: 

Фоміна С.В., Голосування поштою: світові тенденції та перспективи 

запровадження в Україні // Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди «Право», 2020. -  Випуск 32 – С. 188-195 -  (0,7 друк. арк.)  

Фоміна С.В., Форми голосування в сучасних зарубіжних країнах // 

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

С.Г. Серьогіна та ін. -  Харків : Право, 2020. – Вип. 40  – С. 161-169 – (0,8 

друк. арк.) 

 

13. Омелько І.І. – асистент 

«Статус депутатів місцевих рад в умовах муніципальної реформи» 1 

друк.арк.  
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Опубліковано –   2,3  друк.арк  

Статті: 

Омелько І.І. Правове регулювання та практика реалізації форм 

діяльності депутатів місцевих рад в Україні. VISEGRAD JOURNAL ON 

HUMAN RIGHTS. № 2 (vol 3) 2020. С.129-135 http://vjhr-journal.sk/wp-

content/uploads/2020/12/Vyshegrad-2_2020_Tom-3.pdf  (0,7 д.а.)  

Омелько І.І. Форми діяльності в аспекті статусу депутата місцевої ради. 

Порівняльно-аналітичне право. 2020. №4. С.103-109 (0,6 д.а.). 

Тези: 

Омелько І.І. Оптимізація форм діяльності депутатів місцевих рад в 

аспекті належного врядування. Конституційні принципи місцевого 

самоврядування та регіональна політика ЄС: тези доповідей Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Харків, 24 квітня 2020 року). Харків: 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. С.228-231 (0,2 д.а.). 

Омелько І.І. Невикористання організаційних форм діяльності як 

підстава відкликання депутатів місцевих рад. Матеріали міжнародної 

конференції "Право і держава в період криз: ризики та можливості" 29 квітня 

2020 року / Legal Activity. - Київ : АртЕк, 2020. - (0,2 д.а.)   

Навчальний посібник (підрозділ): 

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. (одноосібно 0,4 д.а.) 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та 

практичних занять з навчальної дисципліни "Муніципальне право" 

[Электронный ресурс] : ступінь “Магістр”, спеціальність 081 “Право”. 

Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 66 с. (одноосібно 0,2). 

 

14. Шутова О.С.  – канд. юрид. наук, асистент (0,5 ст.) 

«Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи 

розвитку» 1 друк.арк. 
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Опубліковано –    1,7 друк.арк. 

Статті: 

- Web of Science: Basysta I. Shepitko O. Shutova Protection and risks of 

illegal divulgation of banking secrecy in Ukraine criminal proceeding. Access to 

Justice in Eastern Europe, Issue 4 (8) 2020. Р. 298-305. http://ajee-journal.com 

10.33327/AJEE- 18-3.4 (одноосібно 0,3). 

- О.С. Шутова, К.С. Овсієнко. Інститут референдуму у демократичних 

державах: позитивні та негативні аспекти. Правова позиція Серія: “Право”: 

Адміністративне та митне право. 2020, № 3 (28), С. 76-81. http://legalposition. 

umsf.in.ua/archive/2020/3/14.pdf (0,7 д.а.) 

- Шутова О.С., Хайрулліна Д.І. Інститут військово-цивільних 

адміністрацій та його запровадження в зоні Антитерористичної операції. 

Порівняльно-аналітичне право. 2020. №1, С.130-133. (0,4 д.а.) 

- Шутова О.С., Пісоцький А.Ф., Новицький Д.В., Сисова А.І. Державна 

підтримка кінематрафії в Україні: інноваційний вектор, стан та перспективи 

розвитку. Порівняльно-аналітичне право 2020. №5, С. 89-93. (0,3д.а.) 

 

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

«Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в 

країнах ЄС і Латинської Америки» 1,5 друк.арк.  

Опубліковано –     3,6 друк.арк. 

Статті: 

- 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 (одноосібно - 0,4 д.а.); 

- Scopus: Serhii V. Boldyriev, Tatyana V. Steshenko, Oleksandr O. Frolov, 

Anton S. Chyrkin, Sergey S. Shestopal. Institutional transformation of the financial 

basis of the local self-government. Opción, Año 35, Regular No.90-2 (2019): 614-

630.(виконано одноосібно 0,4 д.а.) 
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- Чиркін А.С. Особливості іберійської моделі місцевого самоврядування. 

Порівняльно-аналітичне право. № 1. 2020 р. С. 123-126. (0,5 д.а.) 

- Чиркін А.С. Особливості місцевого самоврядування Франції. 

Підприємництво, господарство і право. № 5. 2020 р. С. 176-180. (0,5 д.а.) 

- Чиркін А.С. Актуальні питання сучасної системи місцевого 

самоврядування України. Збірник наукових праць "Державне будівництво та 

місцеве самоврядування", 2020. вип. 39. С. 77-89. (0,5 д.а.) 

- Чиркін А.С. Рецентралізація як одна з основних тенденцій місцевого 

самоврядування Угорщини. Збірник наукових праць "Державне будівництво 

та місцеве самоврядування", 2020. вип. 40. С. 99-110. (0,5 д.а.) 

Тези:  

- Чиркін А.С. Головні тенденції реформування територіальної 

організації влади в країнах Європи. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції “Взаємодія норм міжнародного і національного 

права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції”. Сєвєродонецьк: вид-

во СНУ ім. В. Даля, 2020, С. 70-74. (0,3 д.а.) 

- Чиркін А.С. Актуальні напрямки модернізації муніципальної системи 

України з урахуванням досвіду країн Вишеградської групи. Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених "Юридична 

осінь 2020 року", С. 87-90. (0,2 д.а.) 

Навчальний посібник (підрозділ): 

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. (одноосібно 0,3 д.а.) 

 

16.  Муртіщева А.О .  – асистент 

 «Порівняльно-правовий аналіз окремих елементів конституційно-

правового статусу уряду держав ЄС та України» - 1 друк.арк  

Опубліковано –  18,19  друк.арк     

Дисертація: 
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Муртіщева А. О. Конституційно-правова відповідальність уряду в 

державах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз : дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.02 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2019. 

280 с. (15,3 д.а.) 

Муртіщева А. О. Конституційно-правова відповідальність уряду в 

державах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. 

... канд. юрид. наук : 12.00.02. Харків, 2019. 20 с. (1,28 д.а.) 

Підрозділ монографії: 

Murtishcheva A. The principle of legality as a foundation of modern civil 

society. Improvement of the legal culture as a basis for the formation of civil 

society of modern times: collective monograph. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2020. P. 

93-109. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-191-9/93-109 (1,14 д.а.) 

Стаття: 

Муртіщева А. О., Врещ Ю. О., Радченко О. А. Правове регулювання 

лобізму: досвід зарубіжних країн, перспективи для України. Міжнародний 

науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". 2020. 5. 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-6015 (особистий внесок – 0,3 д.а.) 

Тези: 

Murtishcheva A. O. Constitutional control over governmental legal acts: 

European and Ukrainian experience. Particularităţile adaptării legislaţiei Republicii 

Moldova și Ucrainei la legislaţia Uniunii Europene: conferinţa internaţională 

știinţifico-practică, Chișinău, 27-28 martie 2020. P. 48-51. (0,17 д.а.) 

 

17. Маринів А.В. -  к.ю.н.,  асистент 

«Конституційно-правові основи мс в Україні та Франції: порівняльно-

правовий аналіз» -   1 друк.арк  

Опубліковано –   10, 81 друк.арк  

Монографія: 
 Системно-структурна організація місцевого самоврядування у 

Французкій Республіці: монографія. Харків: Право, 2020. – 208с. – (10.51 
друк. арк.) 

Стаття: 
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Web of Science: Loiko V., Velychko V., Maryniv, A., Steshenko T. Ensuring 

Financial Capability of the United Territorial Societies. Financial аnd credit 

activity-problems of theory and practice. 2020. Vol. 2 No 33 Р.194-204.  

(одноосібно 0,3 д. а.) https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206608 

 

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. Подальша демократизація суспільства, 

децентралізація владних повноважень, вдосконалення правової, 

територіальної та матеріально-фінансової основ організації і функціонування 

органів публічної влади є на сьогодні пріоритетами серед реформ в Україні. 

Ті зміни, які на сьогодні потребує вітчизняне законодавство, передбачають 

реалізацію принципів субсидіарності, повсюдності місцевого 

самоврядування, фінансової самодостатності, широкого застосування 

механізмів демократії. Провідними завданнями є приведення місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади у відповідність до 

європейських стандартів і виконання взятих державою міжнародних 

зобов’язань у цій сфері.  

У зв’язку із вищеозначеним актуалізуються питання комплексного 

наукового дослідження  теоретичних, правових та організаційних засад 
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децентралізаційних процесів та інституційного розвитку місцевого 

самоврядування в Україні та зарубіжних країнах, виокремлення сучасних 

світових та вітчизняних підходів до забезпечення збалансування інтересів 

самоврядування та державної влади. 

. Наразі Україна стоїть перед потребою проведення широкомасштабних 

конституційної, адміністративно-територіальної та реформи місцевого 

самоврядування. Реалізація даних реформ неможлива без вироблення 

єдиного системного бачення процесу децентралізації влади в Україні, 

внесення змін до Конституції України та іншого законодавства України. 

Тому рекомендації наукових розробок викладачів кафедри можуть бути 

використані в процесі нормотворчої та правозастосовної діяльності і 

спрямовані на оновлення конституційного, муніципального і виборчого 

законодавства, 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 

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 проблемних питань організації і 

функціонування органів публічної влади в зарубіжних державах і в Україні, 

обґрунтовано низку концептуальних понять, теоретичних положень, 

висновків, а також практичних рекомендацій щодо їх удосконалення. 

Протягом звітного періоду здійснено дослідження питань реформи 

децентралізації в Україні та зарубіжних державах, визначено переваги 

децентралізованого управління та можливі ризики. З’ясовано, що протягом 

останніх десятирічь у багатьох країнах світу широко застосовуються різні 
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види децентралізації (адміністративна, політична, фіскальна), причини 

впровадження яких відрізняються залежно від політичного тиску, 

пріоритетів, впливу низки інших внутрішніх і зовнішніх факторів. Виявлено 

основні причини (політичні, економічні, необхідність покращання якості 

надання державних послуг та ін.), що зумовлюють проведення 

децентралізації, особливо в країнах із трансформаційною економікою. 

Проаналізовано вплив глобалізації як правового явища на 

децентралізацію публічної влади в державі. Встановлено, що особливості 

правової системи ЄС та зміст європейських правових стандартів організації 

та діяльності публічної влади передбачають сприйняття національними 

правовими системами держав-членів концептуальної парадигми посилення 

ролі місцевого самоврядування та деконцентрації владних повноважень 

незалежно від форми державного устрою. Розглянуті різні підходи до 

реформування системи публічного управління в європейських країнах і його 

результати.  

Комплексно проаналізовано нормативно-правову базу реформи 

децентралізації в Україні та процес реформування місцевого самоврядування 

як напрям децентралізації публічної влади. Підкреслено виняткову 

важливість конституційно-правової регламентації балансу гілок влади та 

рівнів публічної влади з метою встановлення оптимальної моделі взаємодії 

вищого й центрального рівнів державної влади, Вказано на проблеми 

проведення конституційної реформи щодо децентралізації влади в Україні та 

можливості удосконалення процесу передачі функцій і повноважень від 

центральних органів влади до місцевих. Розкрито сучасний стан формування 

фінансово спроможних територіальних громад в Україні, виявлені основні 

проблеми під час їх формування і проведення фінансової децентралізації, та 

пошук шляхів їх вирішення.  

Розглянуто вплив просторово-економічних та історичних чинників на 

формування і трансформацію адміністративного поділу території України. 

Висвітлено особливості реформування адміністративно-територіального 
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устрою за кордоном та зроблено висновки щодо можливості застосування 

цього досвіду у вітчизняній практиці. Розкрито проблеми реформування 

місцевого самоврядування й територіальної організації влади в Україні та 

обґрунтовано шляхи її вирішення. 

Сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, 

спрямованих на вдосконалення конституційного регулювання статусу 

органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатів місцевих 

рад. Досліджено основні передумови інтеграційних процесів, необхідні для 

успішного об’єднання територіальних громад в умовах децентралізації. 

Доведено, що найбільш ефективним шляхом модернізації системи місцевого 

самоврядування є «розвиток зсередини», спрямований на зміцнення 

інституційної спроможності місцевої влади для виконання її основних 

повноважень, упровадження нових інноваційних інструментів менеджменту 

та управління людськими ресурсами. Наголошується, що важливим 

пріоритетом реформи місцевого самоврядування в Україні має стати 

доктринальне, законодавче і організаційно-управлінське забезпечення 

використання потенціалу місцевих виборів і референдумів в органічному 

поєднанні з такими видами і формами демократії участі на місцях, як 

загальні збори, місцеві ініціативи, громадські слухання, електронні петиції. 

 

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). 

Науковці кафедри у складі робочої групи Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
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містобудування Верховної Ради України приймали участь у розробці 

законопроекту «Про місто Київ – столицю України» ( реєстр.№ 2143-3 від 

24.09.2019р.) та законопроекту «Про народовладдя через всеукраїнський 

референдум» (реєстр.№ 3612 від 09.06.2020) 

Науковцями кафедри підготовлені експертні, наукові висновки, 

пропозиції та зауваження щодо законопроектів: 

-  «Про засади адміністративно-територіального устрою України» 

(реєстр. № 2804); (Серьогіна С,Г., Бодрова І.І., Лялюк О.Ю.); 

- проект Закону України «Про медіа в Україні» (реєстр. № 2693-2 від 

29.05.2020р.) (Серьогіна С.Г.); 

- «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» (щодо 

забезпечення захисту мовних прав національних меншин) (реєстр. № 3077) 

(Бодрова І.І.); 

- «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.) (Серьогіна С.Г.);  

- «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань 

громадянства» (реєстр. № 2590 від 13.12.2019р.) (Серьогіна С.Г.); 

- «Про інтерпеляцію» (реєстр. № 3499 від 18.05.2020р.) (Серьогіна 

С.Г.); 

- «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» (щодо 

імплементації норм Конституції України та рекомендацій Венеційської 

комісії) (реєстр. № 3077-1) (Бодрова І.І.); 

 -   Концепції 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 (Серьогіна С,Г., Бодрова І.І., Лялюк О.Ю.); 

-  «Про місто Київ – столицю України» (реєстр.№ 2143-3 від 
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24.09.2019р.) за запитом народного депутата України. (Лялюк О.Ю. ); 

-  « Про внесення змін до деяких законів України щодо ефективної 

реалізації парламентського контролю» (peecrp. №  4131 від 18.09.2020 р.) 

(Серьогіна С. Г.);  

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

створення правових підстав для утворення агломерації як однієї з форм 

співробітництва територіальних громад»  peecrp. № 2637 (Лялюк О.Ю. ) 

  -  «Про всеукраїнський референдум» (peecrp. № 2182 від 26.09.2019Ї 

(Бодрова І.І., Лялюк О.Ю.) 

 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов 

вищих судових органів – 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 

Харківської обласної ради щодо об’єднання районів Харківської області 

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, 
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місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з 

приводу опрацювання проекту закону «Про місто Київ – столицю України». 

Доцент Бодрова І.І. протягом року брала участь у засіданнях робочої 

групи з питань розробки Стратегії міста Харкова до 2030 року та підготовки 

пропозицій щодо проекту Стратегії  

 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верховного Суду України –  

Не було. 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України.    

- 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;(Серьогіна С.Г., 

Бодрова І.І., Петришина М.О. ) 

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 статті 8 Закону України «Про Державний реєстр 

виборців» від 22 лютого 2007 року № 698-V із змінами (Петришина М.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 НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування 
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НАПрНУ організували і провели у грудні 2020 р. онлайн ХІІ студентську 

науково-практичну конференцію «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування в Україні та зарубіжних країнах» (з виданням збірки 

матеріалів конференції).  

Спільно з НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування 

НАПрНУ та Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна 

організували і провели 7 грудня 2020 р. онлайн круглий стіл «Муніципальна 

реформа в Україні: проблеми та перспективи» 

 

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.  Міжнародна онлайн-конференція «Взаємні здобутки 
Європейської Комісії «За демократію через право» і органів 
конституційної юстиції та проблеми тлумачення у 
конституційному судочинстві», (25 червня 2020 р., м. Київ);  

6 

2.  Харківський міжнародний юридичний форум: Науковий 
круглий стіл: «Бізнес і права людини у Центральній і 
Східній Європі: дослідницькі перспективи» на платформі 
Zoom, (23.09.2020, м.Харків) 

3 

3.  Литовсько-український діалог, круглий стіл «Реформа місцевого 
самоврядування та управління: обмін досвідом, (05 листопада 
2020 р., м. Харків, Україна)  

1 

4.  Міжнародна науково-практична конференція «Юридична осінь 
2020», (23 листопада 2020 року, м. Харків) 

4 

5.  Актуальні питанні правової теорії та юридичної практики, 
(7-8 серпня 2020 р., м. Одеса) 

1 

6.  Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах, 
(21-22 серпня 2020 р., м. Запоріжжя) 

1 

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

3 
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2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 

 Ас. Муртіщева А.О.  

Міжнародна науково-практична конференція «Particularităţile adaptării 
legislaţiei Republicii Moldova și Ucrainei la legislaţia Uniunii Europene», 27-28 
березня 2020 р., м. Кишинів, Республіка Молдова; 
 

Доц. Закоморна К.О. 

Міжнародна науково-практична конференція «Scientific and 
pedagogical internship «Modern approaches to the organization of the 
educational process for law students: Internship proceedings, August 24 2020. 
Frankfurt an der Oder. 
3. Характеристика видавничої діяльності кафедри. 

8.  Міжнародна інтернет-конференція "Право і держава в 
період криз: ризики та можливості" 29 квітня 2020 року 

1 

Всеукраїнські 

1. ІІІ круглий стіл «Економіко-правові проблеми розвитку та 
сприяння господарській діяльності в сучасних умовах», 
Харків, 25.06.2020 (НДІ ПЗІР НАПрНУ), на платформі Zoom. 

7 

2. Вебінар «Хто відповідає за проведення виборів?», 9.09.2020, 

16.00 – 18.00. (Виборчі проекти Ради Європи в Україні). 

3 

3. Kharkiv Innovation Forum 2020, 15 – 16.10.2020 (з 

презентацією Стратегії розвитку міста до 2030 року). 

1 

4. 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. 

1 

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

3 

6. Круглий стіл «Децентралізація влади в Україні: реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади», (23 січня 2020 року, м. Харків) 

4 

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

7 

8. ХХІV науково-практична конференція «Теорія та 
практика сучасної юриспруденції» (м. Харків, 30 травня 
2020 р.) 

1 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція 
“Взаємодія норм міжнародного і національного права 
крізь призму процесів глобалізації та інтеграції” (23 
жовтня 2020 р. м. Сєвєродонецьк) 

4 

усього  51 
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За звітний рік викладачі кафедри опублікували: 

3.1. Монографія:  

Маринів А.В. Системно-структурна організація місцевого 
самоврядування у Французкій Республіці: монографія/ А.В. Маринів. - 
Харків: Право, 2020. – 208с. – (10.51 др аркуш) 
 

Розділ монографії: 

Петришина М. О. Правове забезпечення надання публічних послуг 
суб’єктам господарювання органами місцевого самоврядування в контексті 
реформи децентралізації та системи надання адміністративних послуг 
(підрозділ до спільної монографії; прийнято до опублікування НДІ ПЗІР 
НАПрНУ, 2020 р.). (одноособово 1 др. арк.). 
 

Розділ монографії за кордоном: 

1. 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 (одноособово 0,8 д.а.); 

2. Закоморна К.О.  Аbout some features of the legal status of municipal 
councilors in eu member states: experience for Ukraine Modern researches: 
progress of the legislation of Ukraine and experience of the European 
Union. Collective monograph Part 2. Miskolc Hungary, 2020.  Р. 642 – 659. 
(0,8 д.а.) 

3. Murtishcheva A. The principle of legality as a foundation of modern civil  
society. Improvement of the legal culture as a basis for the formation of civil 
society of modern times: collective monograph. Lviv-Torun: Liha-Pres, 
2020. P. 93-109. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-191-9/93-109 
(1,14 д.а.) 

 

3.2. підручники: 

параграф підручника: 

Петришина М.О. Загальна теорія права: підручник: за ред. 
О. В. Петришина. Харків: Право, 2020. 568 с. параграф 4, розділу XV с. 270 – 
272). (0,3 др. арк.) 
 

3.3. Навчальний посібник: 
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Державне будівництво і місцеве самоврядування : посіб. для підгот. до 
іспиту / С. Г. Серьогіна , О. Ю. Лялюк, І. І. Бодрова та ін. – Харків : Право, 
2020. – 212 с. (10 д.а). 

 

3.4. Кількість публікацій (статей) у наукових виданнях ( 40 статей – 

22,3 друк.арк.): 

3.4.1. за кордоном, навести перелік – ( 8 статей /  5 д.а.). 

1. 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 

2. Loiko V., Velychko V., Maryniv, A., Steshenko T. Ensuring Financial 
Capability of the United Territorial Societies. Financial аnd credit activity-problems 
of theory and practice. 2020. Vol. 2 No 33 Р.194-204 

3. Halyna Rossikhina, Vasyl Rossikhin, Ihor Protsiuk, Valeriy Velychko, 
Oksana Brusakova, Olena Turuta. Taxation As A Conflict Sphere Of State And 
Local, Public And Private Interests. International Journal of Management (IJM) 
Volume 11, Issue 5, MAY 2020, pp. 1332-1337 (одноосібно 0,3д.а.) DOI: 
10.34218/IJM.11.5.2020.122 

4. Serohina S., 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.); 

5. 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.). 

6. Serhii V. Boldyriev, Tatyana V. Steshenko, Oleksandr O. Frolov, Anton 
S. Chyrkin, Sergey S. Shestopal. Institutional transformation of the financial basis 
of the local self-government. Opción, Año 35, Regular No.90-2 (2019): 614-630. 

7. Омелько І.І. Правове регулювання та практика реалізації форм 
діяльності депутатів місцевих рад в Україні. VISEGRAD JOURNAL ON 
HUMAN RIGHTS. № 2 (vol 3) 2020. С.129-135 http://vjhr-journal.sk/wp-
content/uploads/2020/12/Vyshegrad-2_2020_Tom-3.pdf  (0,7 д.а.) 

8. I.Basysta, I. Shepitko, O. Shutova. Protection and risks of illegal 
divulgation of banking secrecy in Ukraine criminal proceeding. Access to Justice in 
Eastern Europe, Issue 4 (8) 2020. Р. 298-305. http://ajee-journal.com 
10.33327/AJEE- 18-3.4 (одноосібно 0,3 д.а.). 

 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах данних Scopus та Web of 

Science та навести перелік. (7 / 4,3 друк.арк.):   

1.  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 (1 д.а.) 
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2. Web of Science Loiko V., Velychko V., Maryniv, A., Steshenko T. 
Ensuring Financial Capability of the United Territorial Societies. Financial аnd 
credit activity-problems of theory and practice. 2020. Vol. 2 No 33 Р.194-204 (0,8 
д.а.) 

3.  Scopus Halyna Rossikhina, Vasyl Rossikhin, Ihor Protsiuk, Valeriy 
Velychko, Oksana Brusakova, Olena Turuta. Taxation As A Conflict Sphere Of 
State And Local, Public And Private Interests. International Journal of 
Management (IJM) Volume 11, Issue 5, MAY 2020, pp. 1332-1337 (одноосібно 
0,3д.а.) DOI: 10.34218/IJM.11.5.2020.122 (одноосібно - 0,3 д.а.); 

4.  Scopus Serohina S., 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.); 

5. 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. (одноосібно - 0,4 д.а.). 

6.  Scopus Serhii V. Boldyriev, Tatyana V. Steshenko, Oleksandr O. 
Frolov, Anton S. Chyrkin, Sergey S. Shestopal. Institutional transformation of the 
financial basis of the local self-government. Opción, Año 35, Regular No.90-2 
(2019): 614-630. (1,2 д.а.). 

7. Web of Science I.Basysta, I. Shepitko, O. Shutova. Protection and risks of 
illegal divulgation of banking secrecy in Ukraine criminal proceeding. Access to 
Justice in Eastern Europe, Issue 4 (8) 2020. Р. 298-305. http://ajee-journal.com 
10.33327/AJEE- 18-3.4 (одноосібно 0,3 д.а.). 

 

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

Science)  та навести перелік (32/ 17,5 друк.арк.) 

1. Index Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF: Бодрова І.І., Сірець 
О.М. Громадський бюджет як форма партисипативної демократії на 
місцевому рівні. Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. 
пр. Харків, 2020. Вип.39. С.141-160 (0,5д.а.) 

2. Index Copernicus: Омелько І.І. Правове регулювання та практика 
реалізації форм діяльності депутатів місцевих рад в Україні. VISEGRAD 
JOURNAL ON HUMAN RIGHTS. № 2 (vol 3) 2020. С.129-135 http://vjhr-
journal.sk/wp-content/uploads/2020/12/Vyshegrad-2_2020_Tom-3.pdf  (0,7 д.а.)  

3. HeinOnline: Закоморна К.О. Правова основа муніципального 
стратегічного планування як напряму регіоналізації: досвід Републіки 
Болгарія та України The Journal of Eastern European Law / Журнал 
східноєвропейського права. 2020. №73. C. 57 – 64. (0,5 д.а.);  

4. HeinOnline: Величко В.О., Сергієнко А.В. Правові та організаційні 
проблеми діяльності Бюро фінансових розслідувань. Журнал 
східноєвропейського права (електронне науково-практичне фахове видання). 
- 2020. - Вип.74. - С. 20-26. (0,4 д.а.). 
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5. Index Copernicus: Закоморна К.О.   Імпічмент у системі стримувань і 
противаг: досвід країн американського континенту. Підприємництво, 
господарство і право.  2020.  № 5. – С. 164 – 170. (0,3 д.а);  

6. Index Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF: Закоморна К.О.  Про 
деякі особливості адміністративного нагляду за діяльністю органів місцевого 
самоврядування: досвід ФРН і України Державне будівництво та місцеве 
самоврядування: зб. наук. пр. /ред.кол.: С.Г. Серьогіна та ін. Х.: Право, 2020. 
Вип. 39.  С. 107 – 119 (0,3 д.а) 

7. Index Copernicus: Петришина М. О., Федоровська М. А. 
Парламентська відповідальність народних депутатів України. Порівняльно-
аналітичне право. № 1, 2020. С. 110 – 113. (0, 3 др. арк.)  

8. Index Copernicus: 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.) 

9. Index Copernicus: Петришина М. О., Дзебчук А. В. Особливості 
обмеження прав і свобод людини і громадянина в законодавстві зарубіжних 
країн. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні 
науки». 2020. 5. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-6016 (0,3 др. 
арк.)  

10. Index Copernicus: Муртіщева А. О., Врещ Ю. О., Радченко О. 
А. Правове регулювання лобізму: досвід зарубіжних країн, перспективи для 
України. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні 
науки". 2020. 5. (0,3 др. арк.)  

11. Index Copernicus: Гринчак А.А. Парламентська відповідальність 
уряду у європейських країнах. Проблеми законності. Вип. 149. С. 24-35.  
URL: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/201832  - 0,8 д.а.  

12. Index Copernicus: Лялюк О.Ю., Петренко І.В. Зарубіжний досвід 
запровадження інституту префекта та його значення для України // Проблеми 
законності. – Вип. 148. – 2020. – С. 26-35 (0,8 д.а.)  

13. Index Copernicus: Лялюк О.Ю., Науменко А.В. Проблеми правового 
регулювання електронного урядування у сфері місцевого самоврядування 
України та зарубіжних країнах // Право і суспільство. – № 1. – 2020. – 69-76 
(0,8 д.а.)  

14. Index Copernicus: Лялюк О.Ю., Донченко В.В. Правове регулювання 
підготовки кадрів в органах місцевого самоврядування // Право і суспільство. 
– № 1. – 2020. – С. 35-42 (0,8 д.а.) 

15. Index Copernicus: Болдирєв С.В., Цувіна А.А. Децентралізація 
державної влади як одна з умов побудови ефективної системи територіальної 
організації влади в Україні// Науковий журнал «Вчені записки Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського» Серія: Юридичні науки, 
Том 30 (69) № 6 2019. – С. 35-40. (0,5 д.а.)  

16. Index Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF: Болдирєв С.В., 
Кузьменко Б.С. Перспектива запровадження двопалатного парламенту в 
Україні. // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / 
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редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2019. – Вип. 38. – С. 76-89. (0,5 
д.а.) 

 17. Index Copernicus: Болдирєв С. В., Чубарь С. С. Французький досвід 
організації публічної влади на місцях та сучасний стан конституційної 
реформи в Україні в частині децентралізації влади: 
ризики, проблеми запровадження. Право і суспільство. №2, 2020. – С. 13-19. 
(0,6 д.а.)  

18. Index Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF: Болдирєв С. В., 
Чубарь С. С. Особливості проведення в 2020 році місцевих виборів за 
Виборчим кодексом України: загрози та небезпеки законодавчих новацій. 
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. 
Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2020. – Вип. 39. – С. 121-126. (0,6 д.а.)   

19. Index Copernicus: Омелько І.І. Форми діяльності в аспекті статусу 
депутата місцевої ради. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №4. С.103-109 
(0,6 д.а.).  

20. Index Copernicus: О.С. Шутова, К.С. Овсієнко. Інститут 
референдуму у демократичних державах: позитивні та негативні аспекти. 
Правова позиція Серія: “Право”: Адміністративне та митне право. 2020, № 3 
(28), С. 76-81. http://legalposition. umsf.in.ua/archive/2020/3/14.pdf (0,7 д.а.)  

21. Index Copernicus: Шутова О.С., Хайрулліна Д.І. Інститут військово-
цивільних адміністрацій та його запровадження в зоні Антитерористичної 
операції. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №1, С.130-133. (0,4 д.а.)  

22. Index Copernicus: Шутова О.С., Пісоцький А.Ф., Новицький Д.В., 
Сисова А.І. Державна підтримка кінематрафії в Україні: інноваційний вектор, 
стан та перспективи розвитку. Порівняльно-аналітичне право 2020. №5, С. 
89-93. (0,3д.а.) 

23. Index Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF: Попрошаева О.А. 
Захист прав людини в інтернеті: нові керівні принципи Ради Європи, що 
стосуються інтернет-посередників. Збірник наукових праць "Державне 
будівництво та місцеве самоврядування", 2020. вип. 39. С. 90-101. (0,7 д.а.) 

24. Index Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF: Попрошаева О.А. 
Основні зобов’язання держав щодо захисту і просування прав людини в 
цифровому просторі. Збірник наукових праць "Державне будівництво та 
місцеве самоврядування", 2020. вип. 40. С. С. 111-119. (0,7 д.а.)  

25. Index Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF: Стешенко Т.В., 
Никончук Н.С. Об’єднані територіальні громади як одна з складових 
реформи децентралізації влади в Україні // Державне будівництво та місцеве 
самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 
2020. – Вип. 39. –С. 105 -120 (0,8 д.а.).  

26. Index Copernicus: Стешенко Т.В., Вертегел Є.П., Куртіш Л.А. 
Тлумачення передвиборної агітації та форми її здійснення суб’єктами 
виборчого процесу. Юридичний науковий електронний журнал – електронне 
наукове фахове видання Запорізького національного університету, 2020. - № 
7. – С.65-69 (0,3 д.а.).  

27. Index Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF: Фоміна С.В. Форми 
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голосування в сучасних зарубіжних країнах // Державне будівництво та 
місцеве самоврядування : зб. наук.пр. / редкол.: С.Г. Серьогіна та ін. -  Харків 
: Право, 2020. – Вип. 40  – С. 161-169 – (0,8 друк. арк.)  

28. Research Bible, Index Copernicus: Фоміна С.В. Голосування поштою: 
світові тенденції та перспективи запровадження в Україні // Збірник наукових 
праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Право», 2020. -  Випуск 32 – С. 188-195 -  
(0,7 друк. арк.)  

29. Index Copernicus: Чиркін А.С. Особливості іберійської моделі 
місцевого самоврядування. Порівняльно-аналітичне право. № 1. 2020 р. С. 
123-126. (0,5 д.а.) 

30. Index Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF: Чиркін А.С. 
Актуальні питання сучасної системи місцевого самоврядування України. 
Збірник наукових праць "Державне будівництво та місцеве самоврядування", 
2020. вип. 39. С. 77-89. (0,5 д.а.) 

31. Index Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF: Чиркін А.С. 
Рецентралізація як одна з основних тенденцій місцевого самоврядування 
Угорщини. Збірник наукових праць "Державне будівництво та місцеве 
самоврядування", 2020. вип. 40. С. 99-110. (0,5 д.а.)  

32. Index Copernicus: Чиркін А.С. Особливості місцевого 
самоврядування Франції. Підприємництво, господарство і право. № 5. 2020 р. 
С. 176-180. (0,5 д.а.) 
 

3.5.     Кількість  цитувань  у виданнях, що входять до наукометричних  
баз  (Scopus)   - 8 

- 4 цитування статті Vasyl Tatsiy, Svitlana Serohina. Bicameralism: 
European Tendencies and Perspectives for Ukraine. Baltic Journal of European 
Studies. 2018. vol. 8, issue 1, 101-122. 

- 4  цитування статті Svitlana Serohina, Iryna Bodrova, Anna Novak. 
Delegation of State Powers to Local Self-Government Bodies: Foreign Experience 
and Ukrainian Realities, Baltic Journal of European Studies 9(3) (September 2019): 
263-285. 

 
Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2020 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., 

Чиркін А.С. 

 

Reform of 

decentralization and 

regional policy in the 

Visegrad 

Opción Volume 35. Issue 90-2, 

2019. Pages 631-648. 
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2. Величко В.О., 

Маринів А.В., 

Стешенко Т.В.  

Ensuring Financial 

Capability of the 

United Territorial 

Societies.  

Financial аnd credit 

activity-problems of 

theory and practice. 

2020. Vol. 2. No 33 
Р.194-204  

3. Величко В.О.  Taxation As A 

Conflict Sphere Of 

State And Local, 

Public And Private 

Interests.  

International Journal 

of Management 

(IJM) 

Volume 11, Issue 5, 
MAY 2020, pp. 1332-
1337 

4. Болдирєв С.В., 

Стешенко Т.В., 

Фролов О.О., 

Чиркін А.С. 

Institutional 

transformation of the 

financial basis of the 

local self-government. 

Opción Año 35, Regular 
No.90-2 (2019): pp. 
614-630. 

5.  

Серьогіна С.Г. 

Penitentiary 

healthcare: legal and 

practical aspects.  

Wiadomości 

Lekarskie 

2019, tom LXXII, nr 12 
cz. II. P. 2591-2595. 

6.  

Шутова О.С. 

Protection and risks of 

illegal divulgation of 

banking secrecy in 

Ukraine criminal 

proceeding.  

Access to Justice 

in Eastern Europe 

Issue 4 (8) 2020. Р. 
298-305. 

7.  

Серьогіна С.Г. 

Integration of Strategic 

Management and 

Process Modeling in 

the Activities of 

International 

Companies.  

Academy of 

Strategic 

management Journal 

Volume 18, Special 
Issue 1, 2019. (Print 
ISSN: 1544-1458; 
Online ISSN: 1939-
6104) 

  

 

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 
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70/ 54,7 5/14,25 40/22,5 23/6,17 0 1/10,3 0 1/1,5 

 

 

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 

виступають з лекціями і семінарами перед депутатами, працівниками апарату 

місцевої державної адміністрації, місцевих рад та їх  виконавчих комітетів.  

          Доц. Бодрова І.І. протягом року приймала участь у засіданнях Робочої 

групи з питання розробки Стратегії міста Харкова до 2030 року та 

підготовула пропозиції до проекту Стратегії. 

Ас. Муртіщева А.О. у складі Ради молодих вчених при Харківській 

обласній державній адміністрації брала участь у Регіональній зустрічі 

представників Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 

із членами Ради молодих вчених при Харківській обласній державній 

адміністрації (23 вересня 2020 р.), а також  у Харківському форумі «Наука: 

діалог поколінь» (13 жовтня 2020 р.) 

- у рамках співпраці із Радою молодих вчених при Харківській обласній 

державній адміністрації 16 листопада 2020 р. прочитана онлайн лекція 

«Організація публічної влади в Україні» для студентів-маркетологів 1-4 

курсів Харківського національного технічного університету сільського 

господарства ім. Петра Василенка. 
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4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву та 

кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах 

підвищення кваліфікації). 

Доц. Болдирєвим С.В. прочитана лекція практичним працівникам: 

«Напрямки муніципальної реформи» - для депутатів, керівників та посадових 

осіб місцевих рад сіл, селищ, міст, районів та Харківської обласної ради (23 

січня 2020 року, м. Харків) 

Ас. Муртіщевою А.О. прочитана лекція практичним працівникам: 

«Європейська хартія місцевого самоврядування як основа для визначення 

повноважень місцевих рад базового, субрегіонального та регіонального 

рівнів» - для депутатів, керівників та посадових осіб місцевих рад сіл, селищ, 

міст, районів та Харківської обласної ради (23 січня 2020 року, м. Харків) 

Доц. Гринчак А.А. є рецензентом навчальних програм у проекті 

Erasmus+ HRLAW “Європейське законодавство в сфері прав людини для 

університетів України та Молдови”, 573861–EPP–1–2016–1–EE–EPPKA2–

CBHE–JP ; 

     координатором проекту Erasmus+ CRIMHUM “Модернізація 

магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з 

урахуванням європейських стандартів з прав людини, 598471-EPP-1-2018-1-

AT-EPPKA2-CBHE-JP 

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 реалізації повноважень органами місцевого 

самоврядування в умовах децентралізації влади (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, 
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органів місцевої влади та ін. 

 - Науково-консультативний висновок 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.) (Серьогіна 

С.Г.); 

- Науково-консультативний висновок за зверненням секретаря 

Харківської міської ради щодо системного тлумачення положень законів 

України «Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність 

України у ХХ столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом в Другій 

світовій війні 1939 – 1945»,«Про доступ до архівів репресивних органів 

комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років», «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного 

режимів та заборону пропаганди їхньої символіки» (вих. № 08-21/807/2-20 

від 25.03.2020 р.) (Бодрова І.І.) 

- Науково-консультативний висновок 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 (Бодрова І.І. ) 

- Науково-консультативний висновок за зверненням секретаря 

Харківської міської ради щодо тлумачення положень ч. 17 ст. 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Серьогіна С.Г., Бодрова 

І.І. ) 

- Науково-консультативний висновок за зверненням секретаря 

Харківської міської ради щодо системного тлумачення положень законів 

України «Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність 

України у ХХ столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом в Другій 

світовій війні 1939 – 1945»,«Про доступ до архівів репресивних органів 

комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років», «Про засудження 
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комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного 

режимів та заборону пропаганди їхньої символіки» (вих. № 08-21/807/2-20 

від 25.03.2020 р.) (Бодрова І.І.) 

          - Науково-консультативний висновок на запит комітету Верховної Ради 

України № 04-23/11-316 від 13.01.2020 року щодо роз’яснення строку 

повноважень новоутворених органів місцевого самоврядування об’єднаних 

громад, обраних на перших виборах  (Лялюк О.Ю.) 

      - Науково-консультативний висновок на запит Харківської міської ради 

№ 08-21/807/2-20 від 25.03.2020 року щодо декомунізаційних повноважень 

органів місцевого самоврядування.(Лялюк О.Ю.) 

       - Науково-консультативний висновок за зверненням Української 

асоціації районних та обласних рад щодо правового забезпечення проведення 

виборів до районних рад (вих. № П 04-12/418 від 11.08.2020р.) (Бодрова І.І., 

Лялюк О.Ю. ) 

       Науково-консультативний висновок за зверненням Асоціації органів 

місцевого самоврядування Харківської області щодо надання пропозицій із 

визначення повноважень органів місцевого самоврядування у новій редакції з 

урахуванням Концепції щодо внесення змін до законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», 

підготовлених робочою групою при Міністерстві розвитку громад та 

територій України (вих. № 63 від 22.05.2020 р.) (Серьогіна С.Г., Бодрова І.І., 

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. 

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

реформування законодавства України у сфері локальної демократії, а також  

експертом робочої групи з підготовки законодавства про референдуми 



 

 

 

38 

Комітету  з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України. 

 

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 – 4: 

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.); Іванова К. денна форма навчання (науковий 

керівник – к.ю.н., доц. Соляннік К.Є.) 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації:  

доцент Болдирєв С.В. виступав в якості офіційного опонента по 

дисертації Боровицького Олександра Андрійовича «Конституційно-правові 

засади діяльності Вищої ради правосуддя», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 

«Право». 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські: 

немає 

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 
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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: 

У грудні 2020 р. онлайн проведена ХІІ міжвузівська науково-практична 

конференція студентів, за результатами якої опубліковано 370 тез доповідей у 

збірнику «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні та 

зарубіжних країнах».  

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 7 грудня 2020 р.  (   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 колегії журналів «Право 

України», збірнику наукових праць “Вісник Національної академії правових 

наук України. ” 

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

праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування», членом 

редакційної колегії серії «Наукові доповіді» НДІ державного будівництва та 

місцевого самоврядування. 

 

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

 

Проф. Серьогіна С.Г. отримала Почесну грамоту Харківської міської 

ради. Доц. Закоморна К.О. - Почесну грамоту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Доц. Попрошаєва О.А. отримала  

Подяку Ректора Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Ас. Муртіщева А.О. отримала Подяку Харківської обласної 

організації Союзу юристів України  

 

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. 

 


