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1. Серьогіна Світлана Григорівна 
2. Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державного 
будівництва 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – 
«Сучасний стан та перспективи конституційної реформи в аспекті 
децентралізації влади в Україні» (1,5 д.а.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 
«Сучасний стан та перспективи конституційної реформи в аспекті 
децентралізації влади в Україні» (1,5 д.а.) 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР – підрозділ монографії, наукові 
статті, тези наукових доповідей  
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Проаналізовано сучасний стан та зміни у конституційно-правовому 
регулюванні територіальної організації влади та місцевого самоврядування 
протягом періоду незалежності України. Висвітлено напрямки 
конституційного і муніципального реформування в аспекті децентралізації 
влади та імплементації принципів Європейської хартії місцевого 
самоврядування. Досліджено проблеми системно-структурної організації 
місцевого рівня територіальної організації влади та виявлено напрямки її 
раціоналізації на сучасному етапі, окреслено конституційно-правові, 
інституційні та матеріально-фінансові заходи з реформування місцевого 
самоврядування. Обґрунтована необхідність вироблення єдиного підходу до 
розроблення та формування муніципальної правової політики України, її 
визначення та концептуалізації, що сприятиме визначенню єдиної стратегії і 
тактики правового розвитку суспільства, удосконаленню механізму 
правового регулювання, забезпеченню прав і свобод людини та громадянина, 
побудові правової держави. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів 

- приймала участь у доопрацюванні законопроекту «Про місто Київ – 
столицю України» № 2143-3 від 24.09.2019 р. 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 
інших нормативно-правових актів. 

Підготовлені науково-консультативні висновки на: 
- проект Закону України «Про місцевий референдум» (реєстр. № 

5512); 
- проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

засади державної регіональної політики» (реєстр. № 5323);  
- проекти законів України «Про громадський нагляд» (реєстр. № 

5621); 
- проект Постанови Верховної Ради України «Про посвідчення і 



нагрудний знак депутата місцевої ради» (реєстр. № 4453); 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Не працювала  
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади, у 
науково-консультативних радах 

- член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України 
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 у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб і 
осіб, які постраждали внаслідок конфлікту, у рамках проекту Ради Європи 
"Внутрішнє переміщення в Україні: Побудова рішень – Фаза ІІ" (направлено 
до Council of Europe Office in Ukraine, Project "Internal Displacement in 
Ukraine: Building Solutions - Phase II") 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 
інших державних органів. 

Брала участь у підготовці аналітичної записки на тему 
«Відповідальність органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав 
внутрішньо переміщених осіб і осіб, які постраждали внаслідок конфлікту, в 
контексті децентралізації та гендерного підходу» (1 д. а.). (направлено до 
Council of Europe Office in Ukraine, Anastasiia Yelina, project assistant, Council 
of Europe Project "Internal Displacement in Ukraine: Building Solutions - Phase 
II", project 8748/2021/DC/5) 
6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненнями суддів 
Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

- брала участь у підготовці наукового висновку за зверненням Судді 
Конституційного Суду України О.О. Первомайського щодо висловлення 
наукової позиції з окремих питань, порушених у контексті оцінки 
конституційності положень п.6 ч.1 ст.4, ч.3 ст.11 Закону України «Про 
добровільне об'єднання територіальних громад» 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 
 Участь у Всеукраїнській онлайн-нараді «Проблеми районних та 
обласних рад та шляхи їх подолання у контексті децентралізації», цикл 
лекцій, організованих Українською асоціацією районних та обласних рад 
(18.02.2021р.) 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 
та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
 Підготовлені науково-консультативні висновки: 

- підготовка науково-консультативного висновку на проект Закону 
України «Про місцевий референдум», винесеного для громадського 
обговорення за запитом від Першого заступника Голови Верховної Ради 
України № 121-01-611 від 02.04.2021 року.  

- за зверненням Судді Конституційного Суду України О.О. 
Первомайського щодо висловлення наукової позиції з окремих питань, 



порушених у контексті оцінки конституційності положень п.6 ч.1 ст.4, ч.3 
ст.11 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»; 

- за зверненням Голови Комітету з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
Верховної Ради України (вих. № 207-01-268) щодо звернення Вінницької 
обласної ради щодо виконання передбачених ст. 44 Закону України «Про 
місцеве самоврядування» делегованих повноважень самостійно обласною 
радою; 

- за зверненням депутата Харківської обласної ради Скоробагача В.І. 
щодо процедури затвердження регламенту обласної ради на другій сесії, 
алгоритму подальших дій та порядку роботи Харківської обласної ради VIII 
скликання та виконавчого апарату обласної ради (вих. № 2-30р від 13.01.2021 
р.). 

- за зверненням Голови Харківської обласної ради щодо додержання 
вимог нормопроєктувальної техніки при підготовці проєкту регламенту 
Харківської обласної ради VIII скликання; 

- 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 (вказати повну назву конференції, дату 
та місце проведення). 

- ІІІ науково-практична конференція «Права людини і демократія» (13 
травня 2021 року, м. Харків); 

- Круглий стіл «Україна на шляху європеїзації територіальної 
організації влади та публічного управління: здобутки, виклики та 
перспективи» (14 травня 2021р., м. Харків); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика 
ЄС: концепції, напрямки, значення для України» (м. Харків, 23 квітня 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 – 8,8 д.а.  
 Розділ монографії: 
 1) Серьогіна С.Г. Місцеве самоврядування в Україні за роки 
незалежності: досвід, проблеми, перспективи. – В кн.: Правова наука 
України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія / 
редкол.: О.В. Петришин, В.А. Журавель, Н.С. Кузнєцова; Нац. акад. прав. 
наук України. – Харків: Право, 2021. – С. 186-200 (1 д.а.); 
 2) Серьогіна С.Г. 1.1. Історико-правові аспекти реформування 
територіальної організації влади протягом років незалежності України. – В 



кн. Конституційно-правове забезпечення реформи децентралізації влади: 
вітчизняний та зарубіжний досвід / [О. В. Петришин, С. Г. Серьогіна, 
І. І. Бодрова та ін.] ; редкол.: Ю. П. Битяк, І. І. Бодрова, П. М. Любченко [та 
ін.]; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. 
самоврядування. – Харків : Право, 2020. С. 10-45 (1,5 д.а.) (не увійшла до 
звіту 2020 року).  
 Статті: 

1) Serohina S. H., Mykolenko O. M., Seliukov V., Lialiuk O. Public 
Administration as One of the Forms for Exercising State Power. Jurnal cita 
hukum-indonesian law journal. 2021. Vol. 9, Iss. 2. P. 279-290. (0,5 д.а.) 

2)Svitlana Hryhorivna Serohina, Serhii Boldyriev, Tatyana Steshenko,  
Svitlana Fomina. Status and directions of perspective of the development of legal 
education: analysis of international  experience. CUESTIONES POLÍTICAS Vol. 
39. № 70 (2021). P. 211-221. (0,6 д.а.) 

3) Серьогіна С. Г., Бодрова І. І., Петришина М. О. Муніципально-
правова політика як пріоритетний напрямок правової політики в умовах 
реформування територіальної організації влади та європейської інтеграції 
України (у співавт.). Віcник Національної академії правових наук України. 
2021, № 3. С. 129 – 143 (0,7 д.а.); 

4) Серьогіна С.Г., Демиденко Г.Г. Про демократичні традиції 
вітчизняного державотворення (у співавт.). Державне будівництво та 
місцеве самоврядування. 2021. Вип. 41. С. 11-37 (1 д.а.). 

5) Vitalii Serohin, Olena Zinchenko, Svitlana Serohina, Svitlana 
Petrechenko, Yuliya Tsyganyuk. Freedom of Speech and Violation of Privacy.  
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Volume 24, Special Issue 
1, (0,5 д.а.) 

6) Oleksandr Petryshyn, Vitalii Serohin, Svitlana Serohina Decentralization 
of public power in Ukraine in the context of glocalisation. International 
Comparative Jurisprudence. 2020. Vol 6, No 2. Р.190-200. (0,5 д.а.). (не увійшла 
до звіту 2020 року). DOI: https://doi.org/10.13165/j.icj.2020.12.007 

Тези: 
1) Серьогіна С.Г. Перспективи розвитку місцевого самоврядування 

в контексті конституційної реформи в Україні // Україна на шляху 
європеїзації територіальної організації влади та публічного управління: 
здобутки, виклики та перспективи: зб. наук. ст. та тез повід. за матеріалами 
круглого столу, м. Харків, 14 травня 2021 р. / редкол. С.Г. Серьогіна, І.І. 
Бодрова, О.Ю. Лялюк. Харків: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 
2021. С. 5-9 (0,3 д.а.). 

2) Серьогіна С.Г., Серьогін В.О. Регіоналізація як напрямок 
європеїзації: науковий дискурс та значення для України. Децентралізація 
публічної влади: поняття, ознаки, типологія // Регіональна політика ЄС: 
концепції, напрямки, значення для України: тези доповідей Міжнародної 



науково-практичної конференції (м. Харків, 23 квітня 2021 року). 
Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 49-53.(0,2 д.а.) 

Навчальний посібник: 
Державне будівництво і місцеве самоврядування : посіб. для підгот. до 

іспиту / С. Г. Серьогіна , О. Ю. Лялюк, І. І. Бодрова та ін. – Харків : Право, 
2021. – 212 с. (2.д.а.). 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням необхідних даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, Web of Science 

1) Serohina S. H., Mykolenko O. M., Seliukov V., Lialiuk O. Public 
Administration as One of the Forms for Exercising State Power. Jurnal cita 
hukum-indonesian law journal. 2021. Vol. 9, Iss. 2. P. 279-290. (0,5 д.а.) (Web of 
Science) 

2) Svitlana Hryhorivna Serohina, Serhii Boldyriev, Tatyana Steshenko,  
Svitlana Fomina. Status and directions of perspective of the development of legal 
education: analysis of international experience. CUESTIONES POLÍTICAS. Vol. 
39. № 70 (2021): P. 211-221. (0,5 д.а.) (Web of Science) 

3) Серьогіна С. Г., Бодрова І. І., Петришина М. О. Муніципально-
правова політика як пріоритетний напрямок правової політики в умовах 
реформування територіальної організації влади та європейської інтеграції 
України (у співавт.). Віcник Національної академії правових наук України. 
2021, № 3. С. 129 – 143 (0,7 д.а.) (Scopus). 

4) Vitalii Serohin, Olena Zinchenko, Svitlana Serohina, Svitlana 
Petrechenko, Yuliya Tsyganyuk. Freedom of Speech and Violation of Privacy.  
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Volume 24, Special Issue 
1, (0,5 д.а.) (Scopus). 
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 
наукометричних базах даних. 

Серьогіна С.Г., Демиденко Г.Г. Про демократичні традиції 
вітчизняного державотворення (у співавт.). Державне будівництво та 
місцеве самоврядування. 2021. Вип. 41. С. 11-37 (1 д.а.) (Index Copernicus). 

Oleksandr Petryshyn, Vitalii Serohin, Svitlana Serohina. Decentralization 
of public power in Ukraine in the context of glocalisation. International 
Comparative Jurisprudence. 2020. Vol 6, No 2. Р.190-200. (0,5 д.а.). 
DOI: https://doi.org/10.13165/j.icj.2020.12.007. (Heinonline, EBSCO Publishing, 
Inc., DOAJ, C.E.E.O.L) 
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. 

- на автореферат дисертації Колодія Олексія Анатолійовича 
«Конституційно-правовий статус Українського народу», поданої на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – 
конституційне право; муніципальне право; 

- на автореферат дисертації Бакумова Олександра Сергійовича 
«Інституціоналізація відповідальності держави: теоретичні та конституційно-
правові аспекти», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень та 12.00.02 – конституційне право; 
муніципальне право;  

- на автореферат дисертації Симонової Ірини Василівни «Соціальні 
права людини: теоретичний вимір та практика реалізації», поданої на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.01 «теорія та історія держави та права; історія політичних та правових 
учень»; 

- на автореферат дисертації Мінакової Євгенії Валеріївни «Контроль за 
діяльністю органів місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект», 
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних 
і правових учень; 

- звернення (відгук) на дисертаційну роботу Коршуна Анатолія 
Олександровича «Принцип гласності і відкритості діяльності органів судової 
влади та механізм його реалізації: теоретико-правова характеристика», 
подану на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за 
спеціальністю 081 «Право» 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії). Не була 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Здійснювала співробітництво з Офісом Ради Європи в Україні у рамках  
роботи в межах проекту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: 
Побудова рішень – Фаза ІІ" 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не брала 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Відповідальний виконавець ТТК 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. Не отримувала. 
 
                                                 Світлана Серьогіна 
 
 

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


