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1. Петришина Марина Олександрівна. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Проблеми правового регулювання забезпечення формування та розвитку 
спроможного місцевого самоврядування в Україні у XXI столітті», 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Проблеми правового регулювання забезпечення формування та розвитку 
спроможного місцевого самоврядування в Україні у XXI столітті», 1,5 д.а. 

5. 4.1. Форми впровадження: підрозділ монографії, наукові статті, тези 
наукових доповідей, навчально-методичні видання тощо. 

4.2. В межах проваджуваної в Україні реформи місцевого самоврядування і 
територіальної організації влади піддаються як концептуальним, так і системним 
змінам: 1) суб'єктний склад місцевого самоврядування; 2) компетенція органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування; 3) фінансові можливості ОТГ; 4) 
спектр послуг, що надаються органами місцевого самоврядування; 5) форми 
безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення тощо. При цьому, 
на підставі проведеного аналізу, можна виокремити такі проблеми на шляху до 
утвердження спроможного місцевого самоврядування, як загальносвітова криза, 
що не сприяє підвищенню рівня соціально-економічного розвитку в цілому, 
глибина коріння наявних проблем у сфері державно-правового розвитку (як 
недостатній рівень правової культури, правової свідомості, так і відсутність 
належної фахової підготовки, нерозуміння комплексності проблем тощо), а також 
конкретні практичні проблеми передання повноважень від місцевих органів 
державної влади органам місцевого самоврядування; передання фінансово-
матеріальної бази; проблеми здійснення контролю за діяльністю органів 
місцевого самоврядування та ін. 

5. -. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.2. Прочитані лекції практичним працівникам: 
Тренер практичного онлайн-курсу: «Організація роботи депутата місцевої 

ради (new public management)» (прочитано 2 двогодинні лекції на тему: «Порядок 
реалізації функцій депутатів місцевих рад та їх повноважень щодо підготовки, 
прийняття, участі у реалізації та контролі за рішенням місцевої ради і програмами 
розвитку», 28.04.2021 року, 30.06.2021 року на платформі Zoom, сертифікатна 
програма). 

Тренер практичного онлайн-курсу: «Юрист у сфері місцевого 
самоврядування» (прочитано 1 двогодинну лекцію на тему: «Нормотворчість та 
правова експертиза актів органів місцевого самоврядування», 22.11.2021 року на 
платформі Zoom, сертифікатна програма). 

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

Брала участь у підготовці науково-консультативних висновків: 
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- на запит Управління Служби Безпеки України в Харківській 

області щодо необхідності обов’язкового утворення виконавчого комітету 
Харківської міської ради як окремої юридичної особи, а також щодо реєстрації 
виконавчого комітету Харківської міської ради як юридичної особи в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань (вх. № 125-01-821 від 07.05.2021 р.); 

- за зверненням депутатів Ювілейної сільської ради Херсонського району 
Херсонської області щодо (вх.125-01-2122 від 12.11.21) щодо правових проблем у 
сфері організації і діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Не є, не входжу  

8. Участь у конференціях, семінарах тощо (вказати повну назву конференції, 
дату та місце проведення): 

-Міжнародна онлайн-конференція KILAC-2021: COVID—(р)еволюція 
правової допомоги (4 – 5 березня, 2021 року, на платформі Zoom); 

-Вебінар «Сервіси онлайн навчання і спілкування для науки і освіти» 
(Асоціація УРАН, 11 березня, на платформі Zoom); 

-Презентація платформи «Грантосфера» (Соціальна мережа громадянського 
суспільства, 25 березня, 2021 року, на платформі Zoom); 

-Інтернет-конференція «Сучасні проблеми права та інноваційної економіки» 
(НАПрН України, НДІ Правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН 
України, Рада молодих учених НДІ Правового забезпечення інноваційного 
розвитку НАПрН України, 26 березня 2021 р., м. Харків); 

-Онлайн стажування та участь у Весняній школі «Вступ до німецького 
права» (Німецько-українське об’єднання юристів, 15 – 19.03.2021, сертифікат); 

-Травневі вебінари українською від компанії Clarivate про ресурси 
платформи Web of Science (11 – 14.05.2021 р., сертифікати); 

-Навчальний курс з розвитку інституційної спроможності спільнот / 
партнерств / коаліцій ОГС (ЦЕДЕМ): лекція на тему: «Розв'язання конфліктів 
всередині спільноти» (12 травня 2021 року); лекція на тему: «Сервіси ОГС: як 
знайти та чим допомагають в інституційному розвитку» (19 травня 2021 р.); 
лекція на тему: «Соціальне підприємництво як інструмент розвитку спільнот» (26 
травня 2021 року); 

-Вебінар Business & Human Rights Webinar: Introduction to New Tools for 
Measuring how well Companies Address Risks to People / «Вступ до Нових 
інструментів вимірювання того, наскільки добре компанії реагують на ризики для 
людей» (Польський Інститут прав людини і бізнесу, 25 травня 2021 року, на 
платформі Zoom); 

-Інтернет-конференція «Конституційні засади розвитку інноваційного 
суспільства», (НАПрН України, НДІ Правового забезпечення інноваційного 
розвитку НАПрН України, Рада молодих учених НДІ Правового забезпечення 
інноваційного розвитку НАПрН України, 25 червня 2021 року); 

- Цикл лекцій на тему «Напрямки професійної юридичної діяльності в 
Німеччині» українською мовою (Німецько-українське об’єднання юристів, 8 – 
24.06.2021, платформі Zoom); 
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- Харківський міжнародний юридичний форум (панельна дискусія 

«Права людини в умовах цифрової трансформації суспільства: сучасні виклики, 
світові тенденції, особливості реалізації та захисту», 24 вересня 2021 року, 
платформі Zoom); 

- Круглий стіл «Інноваційний процес в умовах глобальних викликів» 
(НАПрН України, НДІ Правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН 
України, Рада молодих учених НДІ Правового забезпечення інноваційного 
розвитку НАПрН України, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 5 жовтня 2021 року); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука України: 
історія, сучасність, майбутнє» (Східноукраїнська наукова юридична організація, 5 
– 6 листопада, м. Харків); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Чинники розвитку 
юридичних наук у XXI столітті» (ГО «Правовий світ», 5 – 6 листопада, м. 
Дніпро); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні завдання та 
напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті» (Західноукраїнська 
організація «ЦПР», 15 – 16 жовтня 2021, м. Львів); 

- Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 
«Юридична осінь 2021» (НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 18 листопада 2021 року). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 
дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
 Загальний обсяг – 2,5 д.а.  

Статті: 
1) Петришина, М. О. Право на доступ до інтернету та його 

конституційно-правове регулювання у зарубіжних країнах та в Україні (у співавт. 
з С. О. Правник). Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3 (2021) р. 
С. 62 – 66. (Index Copernicus International), (0,5 д.а.) 

2) Петришина, М. О. Конституційно-правове забезпечення реформи 
місцевого самоврядування в Угорщині: досвід для України (у співавт. з 
К. А. Алексанян). Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4 (2021). С. 
132 – 135. (Index Copernicus International), (0,5 д.а.) 

3) Петришина, М. О. Муніципально-правова політика як пріоритетний 
напрямок правової політики в умовах реформування територіальної організації 
влади та європейської інтеграції України (у співавт. З С. Г. Серьогіною, 
І. І. Бодровою). Вісник НАПрНУ. 2021. № 3. С. 129 – 143. (0,7 д.а.) 

Тези: 
1) Петришина, М. О. Формування спроможного місцевого 

самоврядування в Україні. Опубліковано за результатами Інтернет-конференції: 
«Сучасні проблеми права та інноваційної економіки», 26 березня 2021 р., м. 
Харків. (0,3 д.а.) 

2) Петришина, М. О. Проблеми правового регулювання формування 
спроможного місцевого самоврядування в Україні. Актуальні завдання та 
напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті: матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції (15 – 16 жовтня 2021, Західноукраїнська 
організація «Центр правничих ініціатив», м. Львів). С. 22 – 26. (0,3 д. а.) 



 4
3) Петришина, М. О. Проблеми надання освітніх послуг закладами 

вищої освіти в умовах пандемії COVID-19. Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції молодих учених та студентів «Юридична осінь 2021», 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 18 листопада 2021 року). 0,2 д.а. 

 
9.1. Публікації Scopus: 
Петришина, М. О. Муніципально-правова політика як пріоритетний 

напрямок правової політики в умовах реформування територіальної організації 
влади та європейської інтеграції України (у співавт. З С. Г. Серьогіною, 
І. І. Бодровою). Вісник НАПрНУ. 3 (2021). С. 129 – 143.  

9.2. Публікації в інших наукометричних базах даних: 
Петришина, М. О. Право на доступ до інтернету та його 

конституційноправове регулювання у зарубіжних країнах та в Україні (у співавт. з 
С. О. Правник). Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3 (2021) С. 
62 – 66. (Index Copernicus International). 

Петришина, М. О. Конституційно-правове забезпечення реформи місцевого 
самоврядування в Угорщині: досвід для України (у співавт. з К. А. Алексанян). 
Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4 (2021). С. 132 - 135. (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 
 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 
протокол № 6 від 16.11.2021 р. 

 
 


