
З В І Т 

кафедри державного будівництва 

з науково-дослідницької роботи за 2021 рік 

 

1. Основні  підсумки  науково-дослідних  робіт  кафедри. 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились 

дослідження: 

В 2021 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 

«Сучасний стан та перспективи конституційної реформи в аспекті 

децентралізації влади в Україні» - (1,5 друк.арк.) 

Опубліковано –  8,3 друк.арк. 

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.) Web of 

Science.  

2) Svitlana Hryhorivna Serohina, Serhii Boldyriev, Tatyana Steshenko,  

Svitlana Fomina. Status and directions of perspective of the development of legal 
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education: analysis of international  experience. CUESTIONES POLÍTICAS Vol. 

39. № 70 (2021). P. 211-221. (0,6 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) 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.). Scopus. 

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 (Heinonline, 

EBSCO Publishing, Inc., DOAJ, C.E.E.O.L) 

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 (підрозділи): 

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. (одноосібно 2.д.а.). 

 

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

«Конституційно-правове регулювання взаємовідносин органів 

http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/icj/about-journal/
http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/icj/about-journal/
https://ojs.mruni.eu/ojs/international-comparative-jurisprudence/issue/view/432
https://doi.org/10.13165/j.icj.2020.12.007
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місцевого самоврядування з органами держаної влади в Україні» - (1,5 друк. 

арк.) 

Опубліковано – 6,5  друк.арк. 

 Розділи монографії: 

 1) Бодрова І.І. Адміністративно-територіальний устрій як об'єкт 

конституційно-правової політики незалежної України: сучасний стан і 

напрями вдосконалення. – 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. 171-185 (1 д.а.); 

 2) Бодрова І.І. 2.1. Основні напрями модернізації адміністративно-

територіального устрою в Україні; 2.3. Концептуальні основи децентралізації 

повноважень та їх конституційно-правове забезпечення; 2.4. Конституційно-

правове забезпечення державного нагляду за додержанням органами 

місцевого самоврядування Конституції та законів в Україні. – В кон. 

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. Серія «Наукові доповіді». Вип. 25. 

С. 143-157; 177-198; 199-214 (2,2 д.а.) (не увійшла до звіту 2020 року).  

 Статті: 

1) Yana V. Gaivoronskaya, Olga I. Miroshnichenko, Daria A. Petrova, Iryna 

I. Bodrova. Legal Schemes For The Protection Of Personal Data In The Context Of 

Digitalization. Revista San Gregorio. 2021 Núm. 44 (2021). Р. 21-26 (0,5 д.а.). 

Web of Science; 

2) 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; 

3) Бодрова І.І. Добровільне об’єднання територіальних громад як 

конституційна гарантія місцевого самоврядування в Україні. Державне 

будівництво та місцеве самоврядування. 2021. Вип. 41. С. 76-92 (0,8 д.а.). 

Тези: 

1) Бодрова І.І. Напрями розвитку реформи децентралізації влади 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. 
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С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, О.Ю. Лялюк. Харків: НДІ держ. буд-ва та місц. 

самоврядування, 2021. С. 10-14 (0,3 д.а.). 

Навчальний посібник (підрозділ): 

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. (1.д.а.). 

 

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

«Територіальні громади в системі місцевого самоврядування: 

концептуальні підходи» - (1,5 друк.арк.) 

Опубліковано –  2,9  друк. арк. 

Статті:  

1) 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). Р. 211-221.( 0,6 д.а.). Web of Science 

2) Стешенко Т.В., Вертегел Є.П., Куртіш Л.А. Концептуальні підходи 

дослідження територіальних громад у системі місцевого самоврядування. 

Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове 

видання Запорізького національного університету, 2021. - № 3. – С.71-75 (0,9 

д.а.). 

3) Стешенко Т.В., Говоруха Л.С. Державницька теорія місцевого 

самоврядування у пострадянській правовій доктрині // Державне будівництво 

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

Право, 2021. – Вип. 41. –С. 62 -75 (0,7 д.а.). 

Тези:  

1) Стешенко Т.В. Основні аспекти регіональної політики ЄС. // 

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. 106-108 (0,2 

д.а.). 

2) Стешенко Т.В. Громадські слухання – один із ключових 

інструментів взаємодії влади та громади // Круглий стіл «Україна на шляху 

європеїзації територіальної організації влади та публічного управління: 

здобутки, виклики та перспективи»(14 травня 2021 р., м. Харків, 

НДІДБМС).С.78-81. (0,1 д.а.). 

Навчальний посібник (підрозділ): 

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. (одноосібно 0,4.д.а.). 
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4. Величко В.О. – канд. юрид. наук, доцент 

«Організація діяльності органів державної влади» - (1,5 друк. арк.) 

Опубліковано –  1,6 друк.арк.  

Статті:   

 

1) V. Teremetskyi, V. Velychko, O. Lialiuk, I. Gutsul, S. Smereka, V. 

Sidliar. Challenges for local authorities: the politics and practice of financial 

management in the way for Sustainable Development [Виклики для місцевої 

влади: політика та практика фінансового менеджменту на шляху до сталого 

розвитку]. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Vol. 24, Special 

Issue 1, 1-7. (0,5 д.а.) Scopus 

2) Chudyk N., Teremetskyi V., Martseliak O., Velychko V., Martseliak 

S., Shamrai V., Zhuravel Y. Legal Positions of the European Court of Human 

Rights on the Right to Free Elections and Their Influence on the Formation of a 

Democratic Electoral System. [Правові позиції Європейського суду з прав 

людини щодо права на вільні вибори та їх вплив на формування 

демократичної виборчої системи] Journal of Legal, Ethical and Regulatory 

Issues. 2021. Vol. 24, Special Issue 1, 1-9. (0,8 д.а.) Scopus 

 

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 

«Реформування системно-структурної організації місцевого 

самоврядування в Україні» - (1,5 друк.арк.) 

Опубліковано – 2,6  друк.арк.  

Статті:  

1) 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 Nº 70 (2021). Р. 211-221 (0,6 д.а.), Web of Science 

2) Болдирєв С.В., Сидоренко О.О. Теоретично-правовий зміст 

децентралізації як державницького інституту. // Державне будівництво та 

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

Право, 2021. – Вип. 41. – С. 48 - 61. (0,6 д.а.) 

3) Болдирєв С. В., Чубарь С. С. Сучасний стан реалізації реформи 

децентралізованого устрою України: наявні недоліки та труднощі в 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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запровадженні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: 

"Юридичні науки". — 2021. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-

11-7700 (0,7 д.а.) 

 Тези: 

1. Болдирєв С.В. 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. 173-175.(0,1 д.а.) 

2. Болдирєв С.В. Сучасний етап конституційної реформи в  Україні в 

частині місцевого самоврядування та територіальної організації влади: зміст, 

ризики та основні проблеми впровадження // 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. 15-18. 

(0,2 д.а.) 

Навчальні посібники: 

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. (одноосібно 0,4 д.а.). 

 

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

«Проблеми правового регулювання місцевого самоврядування в столиці 

України» - (1,5 друк.арк.)  

Опубліковано  –  4,7 друк.арк.  

Розділ монографії: 

Лялюк О.Ю. Конституційне реформування організації та здійснення 

місцевого самоврядування в Україні. – 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. 158-176 (1 д.а.) (не увійшла до звіту 2020 року).  

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. (1.д.а.) 

Статті: 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7700
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7700
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1) Лялюк О.Ю. Проблеми правового статусу старости в системі 

територіальної організації влади України // Державне будівництво і місцеве 

самоврядування. – 2021. – № 41. – С. 93-107. (0, 7 д.а.) 

2) Teremetskyi V., Velychko V., Lialiuk O., Gutsul I., Smereka S., Sidliar 

V. Challenges For Local Authorities: The Politics And Practice Of Financial 

Management In The Way For Substainable Development. Journal of Legal, Ethical 

and Regulatory Issues. 2021. Vol. 24, Spec. Iss. 1. P. 1–7. (0, 5 д.а.). Scopus. 

3) 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. 

 

Тези: 

     1) Лялюк О.Ю. Проблеми запровадження агломерацій як елементу 

системи територіальної організації влади в Україні // Регіональна політика 

ЄС: концепції, напрямки, значення для України, 23.04.2021 року, м. Харків. – 

Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2021. – 304 с. – С. 235-237 (0,3 д.а.) 

      2) Лялюк О.Ю. Територіальна організація та обсяг владних 

повноважень публічних інституцій: аспекти взаємозалежності // Політична 

система України за умов глобальних викликів і локальних проблем : зб. 

матеріалів XXXIV Харків. політ. читань (м. Харків, 21 квіт. 2021 р.). – Харків 

: Право, 2021. – 284 c. – С. 85-87 (0,3 д.а.) 

      3) Лялюк О.Ю. Адміністративно-територіальна одиниця як правова 

категорія // 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. 45-49 (0,4д.а.) 

 

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

«Основні напрями модернізації територіальної організації влади в 

зарубіжних країнах» - (1,5 друк.арк.) 

Опубліковано – 20,5 друк.арк. 

Статті: 

1) Barannik N., Tverdokhlib V., Evgeniy Eliseev, Zakomorna K., 

Vorontsova N., Shmakov V. Constructing the code description of the transformant 

DCT taking into account their structural features. ATIT 2020 – Proceedings: 2020 

2nd IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory. 

2020. P. 34–37 (не увійшла до звіту за 2020 р.) (0,4 д.а.) Scopus;  
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2) Teremetskyi, V. Solyannik, K.. Zakomorna K, Poproshaieva O., 

Yakovchuk Ya. Fiscal decentralization of Ukraine: search for new approaches for 

the development of local self-government. Financial and credit activity-problems 

of theory and practice. 2021.  Vol. 2,  Iss. 37. P.  180-189 (0,5 д.а.) Web of 

Science; 

3) Chupryna Y. , Murtishcheva A. , Kravtsov D. Poproshaieva O., 

Zakomorna K. Constitutional guarantees of the right to work due to the COVID-19 

pandemic. Amazonia investiga. 2021. Vol.10. Issue 41. Р. 199-210 (0,5 д.а.) Web 

of Science;  

4) Закоморна К.О. Принцип муніципальної автономії як гарантія 

децентралізації публічної влади. Підприємництво, господарство і право. 

2021. № 2. С.  143 – 147. (0,5 д.а.);  

5) Закоморна К.О.  Принципи децентралізації публічної влади в 

актах ЄС. Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. 

/ред.кол.: С.Г. Серьогіна та ін. Х.: Право, 2021. Вип. 42.  С. 80 –96.  (0,6 д.а);  

6) Закоморна К., Юхименко Д.  Досвід функціонування інституту 

глави держави в системі стримувань та противаг у пострадянських країнах: 

перспективи для України. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 5. 

С.  122 – 126. (0,3 д.а.);  

7) Закоморна К., Тараніченко Ю. Місцеве самоврядування в 

Болгарії: досвід для України. Міжнародний науковий журнал 

«ІНТЕРНАУКА». Серія: «Юридичні науки». 2021. № 5 (39). Т.1. С. 63 – 68. 

(0,3 д.а.);  

8) Закоморна К., Гриньов С. Електронне голосування: перспективи 

впровадження в Україні та зарубіжний досвід. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 4. С. 101 – 105. (0,3 д.а.);  

9) Закоморна К., Чуйко В. Конституційні реформи в Тунісі та 

Єгипті: передумови та наслідки. Юридичний науковий електронний журнал. 

2021. № 4. С. 111 – 114. (0,3 д.а.);  

10) Закоморна К., Рижкова Ю. Обмеження конституційного права 

людини на свободу пересування в умовах пандемії в Україні та зарубіжних 

країнах. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. С. 139 – 142. 

(0,3 д.а.);  

11) Закоморна К., Рогозін Д. Органи конституційного контролю 

пострадянських країн: спільні та відмінні риси. Економіка. Фінанси. Право. 

2021. № 5/2. С. 30 – 34. (0,3 д.а.). 

Тези:  

1) Закоморна К.О. Територіальна консолідація як напрям 

регіоналізації в державах-членах ЄС. Регіональна політика ЄС: концепції, 
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напрямки, значення для України: тези доповідей Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Харків, 23 квітня 2021 року). Харків: ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2021. С. 187 – 190. (0,2 д.а.); 

2) Закоморна К.О. Реформа адміністративного нагляду за діяльністю 

органів місцевого самоврядування як напрям децентралізації публічної влади 

в Італійській Республіці: 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. 32-36 (0,2 д.а.);  

3) Malko O., Ilinskiy O., Sarapina M., Zakomorna K. Problems of 

adaptation of the legislation of Ukraine in the sphere of ensuring the human right 

to safe working conditions to international and European standards: тези 

доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне 

управління в 21 сторіччі: проблеми та перспективи розвитку» (м. Харків, 20 

листопада 2020 року). DOI: 10.5281/zenodo.4274916 (0,1 д.а.) (не увійшла до 

звіту за 2020 р.). 

 

Навчальний посібник: 

Закоморна К.О. Посібник для підготовки до іспиту з державного 

(конституційного) права зарубіжних країн. Харків: Право, 2021. 270 с. (15,7 

д.а.) 

 

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

«Особливості функціонування та взаємодії органів публічної влади в 

Україні та  зарубіжних країнах» – (1,5 друк.арк.) 

Опубліковано –  1,7 друк.арк. 

Статті:  

Teremetskyi, V. Solyannik, K.. Zakomorna K, Poproshaieva O., Yakovchuk 

Ya. Fiscal decentralization of Ukraine: search for new approaches for the 

development of local self-government. Financial and credit activity-problems of 

theory and practice. 2021.  Vol. 2,  Iss. 37. P.  180-189 (0,5 д.а.);  

Chupryna Y. , Murtishcheva A. , Kravtsov D., Poproshaieva O., Zakomorna 

K. Constitutional guarantees of the right to work due to the COVID-19 pandemic. 

Amazonia investiga. 2021. Vol.10. Issue 41. Р. 199-210 (0,5 д.а.). 

Попрошаєва О. А. Питання розвитку фізичної культури і спорту в 

умовах децентралізації влади. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету ім. І.П. Драгоманова. Серія 15, Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2021. 

Вип.6. С.45-52. (0,4 д.а.).  
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Тези:  

Попрошаєва О.А. Деліберативна демократія на місцевому рівні: 

можливості та проблеми реалізації 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. 66-

70 (0,3 д.а.). 

 

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

«Конституційні засади системно-структурної організації та діяльності 

органів публічної влади в зарубіжних країнах - (1,5 друк.арк.) 

Опубліковано –1,5 друк.арк. 

Стаття: 

Гринчак А.А. Конституційно-правові  засади  регіоналізації  у  

європейських  країнах:  структурно-функціональні  характеристики  

механізму  публічної  влади.  Проблеми законності. 2021. Вип. 154. С. 79–92. 

(1,1 д.а.).  

Тези: 

Гринчак А.А. Конституційні засади демократії участі в умовах 

регіоналізації у європейських державах: досвід Бельгії. 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.27-31. – 0,4 д.а. 

10. Петришина М.О. – канд. юрид. наук, доцент 

«Проблеми правового регулювання забезпечення формування та розвитку 

спроможного місцевого самоврядування в Україні у XXI столітті» - (1,5 

друк.арк.) 

Опубліковано – 2,5 друк.арк 

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. (0,5 д.а.) 

2) Петришина, М. О. Конституційно-правове забезпечення реформи 

місцевого самоврядування в Угорщині: досвід для України (у співавт. з 
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К. А. Алексанян). Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4 

(2021). С. 132 – 135. (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.). Scopus. 

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.) 

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. 

 

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

«Сучасні тенденції розвитку способів голосування як стадії виборчого 

процесу в зарубіжних країнах» - (1,5 друк.арк.) 

Опубліковано –  1,5  друк.арк. 

Статті: 

1) Фоміна С.В. Форми голосування в зарубіжних країнах: 

міжнародний досвід сучасних    тенденцій розвитку способів голосування. 

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г. С. Сковороди «Право». 2021. Вип.34. С. 112-120. (0,7 д.а.) 

2) Serohina, SH; Boldyriev, S.; Steshenko, T.; Fomina, S.  Status and 

directions of perspective of the development of legal education: analysis of 

international experience. Источник: CUESTIONES POLITICAS Т:39 № 70, 

Р.211-221. (0,5 д.а.) Web of Science. DOI: 10.46398/cuestpol.3970.13  

       

Тези: 

Фоміна С.В. Е-технології у виборах: міжнародний досвід та виклики. 

Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та  прогноз 

майбутнього: зб. матеріалів ХХІІІ Всеукраїнської наукової конференції 
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викладачів, молодих науковців і студентів (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.) / М-

во освіти і науки України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: 

Право.2021. С. 47-51. (0,3 д.а.)    

 

 

13. Омелько І.І. – канд. юрид. наук,  асистент 

 

«Проблеми та перспективи реформування законодавства про статус 

депутатів місцевих рад» - (1 друк.арк.) 

Опубліковано –  2,3 друк.арк  

 

Омелько І.І. Конституційно-правове регулювання форм діяльності 

депутатів місцевих рад в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право / І. І. Омелько ; наук. 

керівник С. Г. Серьогіна ; офіц. опоненти: М. І. Марчук, M. M. Воронов ; М-

во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : б. 

в., 2021. - 20 с. (1,3 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.  (одноосібно 0,3 д.а.) 

Стаття: 

 Омелько І. І. Еволюція правового регулювання форм діяльності членів 

представницьких органів місцевого самоврядування на українських землях у 

складі Австро-Угорщини та дореволюційної Росії. Наук. вісник Дніпроп. 

держ. ун-ту внутр. справ. 2021. № 4. С. 110-117. (0,7 д.а.)  

 

 

 

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

 

«Основні напрями модернізації територіальної організації влади в Україні» 1 

друк.арк. 

Опубліковано –    0,8 друк.арк. 

Стаття: 

Фролов О.О., Шутова О.С.  Теоретичний аспект принципів місцевого 

самоврядування. Теорія і практика правознавства. Вип. 20., 2021. (0,5 д.а.). 

Тези: 
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Шутова О.С. 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. 87-92 (0,3 д.а.). 

 

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

«Конституційно-правові засади організації муніципальної влади в 

країнах Латинської Америки» - (1,5 друк.арк.)  

Опубліковано –     3,7 друк.арк. 

Розділ монографії: 

Чиркін А.С. 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. – 236 с. (1 д.а. ) (не увійшла до звіту 

2020 р.) 

 

Статті: 

1) Чиркін А.С. Місцевий референдум як форма муніципальної 

нормотворчості: досвід країн Вишеградської групи. Юридичний науковий 

електронний журнал. № 3. 2021. С. 76-79. (0,5 д.а.) 

2) Чиркін А.С. Constitutional and legal basis of territorial organization public 

authorities in the countries of Central and Eastern Europe. Державне будівництво 

та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна (голова) та 

ін. – Харків : Право, 2021. – Вип. 42. C. 97-108. (0, 5 д. а.) 

3) Чиркін А.С. Overview of the local government powers in the field of the 

environment protection: the European experience. Збірник наукових праць 

"Актуальні проблеми права: теорія і практика" № 2 (42) (2021). 

Сєвєродонецьк. С. 55-66. (0,5 д.а.) 

 

Тези:  

1) Чиркін А.С. Регіоналізація як форма децентралізації: досвід країн 

Вишеградської групи. Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, 

значення для України. Тези доповідей міжнародної науково-практичної 

конференції (23 квітня 2021 року, м. Харків) С. 203.-207. (0,2 д.а.)  

2) Чиркін А.С. Локальна демократія в країнах Вишеградської групи. 

Україна на шляху європеїзації територіальної організації влади та публічного 

управління: здобутки, виклики та перспективи: зб. наук. ст. та тез повід. за 
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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.82-86 (0,2 д.а.) 

3) Чиркін А.С. Актуальні питання інституту префекта в європейських 

країнах. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною 

участю “Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та 

перспективи” (25 травня 2021 р. Львів). С. 122-126. (0,2 д.а.) 

4) Чиркін А.С. Діяльність органів місцевого самоврядування 

європейських країн у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та застосування в 

юрисдикційній практиці. ХIV Тодиківські читання. Збірка тез наукових 

доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (11 червня 2021 

року) м. Харків. (0,3 д.а.) 

5) Чиркін А.С. Статутна нормотворчість громад в країнах Центрально-

Східної Європи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих учених "Юридична осінь 2021 року", С. 87-90. (0,3 д.а.) 

 

16.  Муртіщева А.О .  – канд. юрид. наук,  асистент 

 «Конституційно-правова відповідальність вищого органу виконавчої 

влади в країнах Європейського Союзу та України» - (1 друк.арк.)  

Опубліковано –  4,6  друк.арк     

Розділ монографії: 

1) Муртіщева А. О. Імплементація положень Європейської хартії 

місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи 

конституційного забезпечення. 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. 46-82. Серія 

«Наукові доповіді»; вип. 25 (особистий внесок – 2 д.а., не увійшла у звіт за 

2020 рік); 

Статті: 

1) Муртіщева А. О. Компетенція уряду в контексті принципу поділу 

державної влади: сучасні виклики. Державне будівництво та місцеве 

самоврядування. Харків, 2021. Вип. 41. С. 150-162 (0,6 д.а.); 

2) Chupryna Y., Murtishcheva A., Kravtsov D., Poproshaieva O., 

Zakomorna K. Constitutional guarantees of the right to work due to the COVID-19 

pandemic. Amazonia Investiga. 2021. Vol. 10, Iss. 41. P. 199-210. 

URL:https://doi.org/10.34069/AI/2021.41.05.20 (0,5 д.а.); 

3) Муртіщева А. О., Плотнікова А. Д., Дубина К. В. До питання про 

https://doi.org/10.34069/AI/2021.41.05.20
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форми голосування в сучасних зарубіжних країнах. Міжнародний науковий 

журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2021. № 4. 

URL: https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7161 (0,8 д.а.); 

4) Муртіщева А. О., Землякова Д. С., Волченкова А. С. Обмеження 

прав і свобод людини в умовах пандемії: світовий досвід. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2021. № 4. URL: https://doi.org/10.32782/2524-

0374/2021-4/27 (особистий внесок – 0,5 д.а.); 

Тези: 

1) Муртіщева А. О. Реформування базового рівня адміністративно-

територіального устрою в Україні: сучасний стан та перспективи. Юридична 

осінь 2020 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників міжнар. наук.-

практ. конф. молодих учених (Харків, 23 листоп. 2020 р.) / за заг. ред. А.П. 

Гетьмана. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. С. 9-12 (0,2 

д.а., не увійшла у звіт за 2020 рік); 

2) Murtishcheva A. O. Coronavirus restrictions: necessary reaction to 

pandemic and the observance of proportionality principle (Ukrainian and other 

countries’ experience). International scientific and practical conference 

«European potential for the development of legal science, legislation and law 

enforcement practice»: conference proceedings, February 26–27, 2021. 

Wloclawek, Republic of Poland: «Baltija Publishing». P. 73-77 (0,3 д.а.); 

3) Муртіщева А. О. Регіональний розвиток та реформа місцевого 

самоврядування в Латвійській Республіці. Регіональна політика ЄС: 

концепції, напрямки, значення для України : зб. тез доповідей Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Харків, 23 квітня 2021 р.). Харків: ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 208-212 (0,2 д.а.) 

4) Муртіщева А. О. Поняття територіальної громади: сучасні проблеми 

інтерпретації. Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та 

застосування в юрисдикційній практиці. Збірка тез наукових доповідей і 

повідомлень Міжнародної наукової конференції (11 червня 2021 року) / за 

заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого. Харків: ТОВ «Видавництво “Права людини”», 2021. С. 

164-165 (0,1 д.а.); 

5) Муртіщева А.О. Обмеження прав людини в умовах пандемії: 

питання конституційності. 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. 54-57 (0,2 д.а.). 

17.   Фролов О.О. -  к.ю.н.,  доцент 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7161
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-4/27
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-4/27
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«Конституційно-правове регулювання державної підтримки місцевого 

самоврядування в Україні» – (1,5 друк.арк.) 

Опубліковано загальний обсяг – 1,5 д.а. 

Стаття:  

Фролов О.О.  Теоретичний аспект принципів місцевого 

самоврядування. Теорія і практика правознавства. Вип. 20., 2021. (0,8 д.а.). 

Фролов О.О. Конституційні засади державної політики-підтримки й 

гарантування місцевого самоврядування. Збірник наукових статей. 

Innovations and prospects of world science. For being an active participant in IV 

International  Scientific and Practical Conference, Perfect Publishing, Vancouver, 

Canada, Р. 1357-1365. (0, 4 д.а.) 

Тези: 

Фролов О.О. Сутність принципів місцевого самоврядування. Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених "Юридична 

осінь 2021 року", С. 77-81. (0,3 д.а.) 

 

18. Гаращук І.В.  -  к.ю.н.,  доцент 

опубліковано –  (1,5 д.а.) 

Стаття: 

Гаращук І. В.  Питання ефективного використання ресурсного 

потенціалу об’єднаних територіальних громад. Державне будівництво та 

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

Право, 2021.  Вип. 41.  С.  107 – 119. (0,7 д.а.) 

Тези: 

Гаращук І.В. Децентралізації влади в Україні: перспективи розвитку в 

контексті євроінтеграції. Теорія та практика сучасної юриспруденції: тези 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25 травня 2021 року. Харків. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 2021. С. 149-

150 (0,1 д.а.) 

    Гаращук І.В. Проблеми ресурсного забезпечення територіальних 

громад в умовах децентралізації. Регіональна політика ЄС: концепції, 

напрямки, значення для України: тези доповідей Міжнародної науково-

практичної конференції. 23 квітня 2021 року. Харків: ХНУ імені В. Н. 

Каразіна. 2021. С. 238 – 242. (0,3 д.а.); 

    Гаращук І. В. Особливості використання ресурсного потенціалу 

об'єднаних територіальних громад: тези доп. Міжнар. Наук.-практ. Конф. 

«Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки», м. 

Запоріжжя, 26-27 березня 2021 р./ За заг. Ред. Коломієць Т. О. Запоріжжя. 

ЗНУ, 2021. С. 27-30 (0,2 д.а.) 
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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. Місцеве самоврядування як мета 

конституційного розвитку країни орієнтує державу, недержавних суб’єктів 

на точне виявлення закладеного в Основному Законі призначення інституту 

місцевого самоврядування та його забезпечення у поточному законодавстві й 

правозастосовній практиці. Місцеве самоврядування покликане, зокрема, 

забезпечити становлення в Україні громадянського суспільства, розвиток 

людського потенціалу, оптимізацію використання загальнонаціональних 

ресурсів. Без розвитку місцевого самоврядування неможливо вирішувати 

завдання соціально-економічного та духовно-культурного розвитку країни. 

Такий розвиток може мати місце тоді, коли буде вестись не лише згори, а й 

знизу: з людини, родини, громади. Це свідчить про особливу роль у 

суспільному розвиткові місцевого самоврядування як рівня публічної влади, 

що найбільш наближений до людини, функціонально зорієнтований на 

задоволення найширшого кола її повсякденних потреб, створення умов для 

всебічного та гармонійного розвитку.  

Незважаючи на конституційні гарантії самостійності, місцеве 

самоврядування поки що значною мірою залишається додатком державної 

влади. Справа - у незавершеності конституційної реформи стосовно 

місцевого самоврядування, недоліках правової регламентації відносин між 

державою і місцевою владою, проявах правового негілізму, слабкій 

організації самих громад, що і недивно у патерналістському суспільстві. 

Робота у цьому напрямі вимагає як децентралізації владних повноважень, 

вдосконалення правової, територіальної та маеріально-фінансової основ 

організації і функціонування місцевого самоврядування, так і розширення 

правових можливостей і посилення відповідальності влади, зміцнення 

інститутів безпосередньої демократії.  

Чинна модель організації влади на місцях, закріплена у Конституції 

України, зберігає рівень надмірної централізації влади, ознаки одержавлення 
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місцевого самоврядування, порушує принципи його компетенційної 

автономії, повноти, організаційної самостійності, матеріальної та фінансової 

спроможності. Внаслідок цього місцеве самоврядування фактично 

підміняється централізованим механізмом державного управління через 

місцеві державні адміністрації. Такий стан дестабілізує ситуацію в регіонах, 

негативним чином позначається на їх соціально-економічному становищі.   

У зв’язку із вищеозначеним актуалізуються питання комплексного 

наукового дослідження проблем державного будівництва, місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади, приведення правової 

основи органів публічної влади у відповідність до європейських стандартів і 

виконання взятих державою міжнародних зобов’язань у цій сфері.  

Метою запропонованих змін і рекомендацій наукових розробок вчених 

кафедри є зміцнення конституційно-правових засад місцевого 

самоврядування, підвищення ефективності системи місцевого 

самоврядування, здатної забезпечити оптимальні умови для реалізації прав і 

свобод людини, сприяння подальшому розвитку форм безпосередньої 

демократії та децентралізації влади, визначення раціональної просторової 

основи організації влади для забезпечення децентралізації, доступності та 

якості надання адміністративних послуг, посилення спроможності та 

відповідальності громад за свій розвиток, створення передумов стійкого 

розвитку територій. 

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 сучасних проблем конституційної і 

мунніципальної реформи, організації і функціонування органів публічної 

влади в зарубіжних державах і в Україні, обґрунтовано низку теоретичних 

положень, висновків, а також практичних рекомендацій щодо удосконалення 

правової регламентації владних інституцій, їх структурних підрозділів, 

посадових осіб, форм безпосередньої демократії, нормотворчої і 

нормопроектувальної діяльності в Україні. 

Досліджено зміни у правовому регулюванні організації та здійснення 

місцевого самоврядування на базовому, субрегіональному та регіональних 

рівнях територіальної організації влади у контексті впровадження принципів 

субсидіарності та децентралізації влади. Окреслено проблеми системно-
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структурної організації виконавчої влади на територіальному рівні, 

функціональної взаємодії її з органами місцевого самоврядування, виявлено 

їх правові, інституційні, компетенційні, матеріально-фінансові аспекти. 

Визначено заходи подальшого впровадження реформи децентралізації влади, 

оптимізації взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної 

влади, напрями удосконалення їх конституційно-правового регулювання. 

Висвітлено питання розвитку територіальних громад в сучасних 

політико-правових умовах Проаналізовано стан нормативно-правового, 

організаційного, матеріально-фінансового забезпечення територіальних 

громад. Окреслено недоліки законодавчого забезпечення діяльності 

територіальних громад. Запропоновані підходи щодо подальшого розвитку 

територіальних громад. 

Досліджено існуючу системно-структурну організацію органів 

місцевого самоврядування, визначено пріоритетні напрямки розвитку 

системи органів місцевого самоврядування та запропоновані шляхи щодо їх 

формування та розширення їх компетенції. Проаналізовано особливості 

територіальної організації влади в столиці України – місті Києві. Розглянуто 

взаємовідносини в системі представницьких та виконавчих органів місцевого 

самоврядування з органами державної влади. Наведені недоліки правового 

регулювання питань організації місцевого самоврядування у м. Києві, надано 

критичні зауваження до законопроектів, що розроблені з метою поліпшення 

правової основи функціонування публічної влади в столиці. Запропоновані 

напрямки удосконалення правового регулювання організації місцевого 

самоврядування. 

Визначено особливості функціонування та взаємодії органів публічної 

влади в Україні та  зарубіжних країнах. Зокрема, виявлено особливості 

фіскальної децентралізації як складової децентралізації в Україні та 

зарубіжних країнах. Запропоновано новий формат балансу взаємовідносин 

між державою та місцевою владою при формуванні та реалізації державної та 

регіональної політики. Висвітлено особливості запровадження 

деліберативної демократії на місцевому рівні в Україні на основі досвіду 

інших країн. Розкрито конституційні гарантії, особливості взаємодії органів 

публічної влади та питання реалізації окремих прав людини в особливих 

умовах пандемії COVID-19.  

Визначено основні напрями модернізації територіальної організації 

влади в зарубіжних країнах Виявлено вплив актів Ради Європи і права ЄС 

на перебіг реформи територіальної організації влади в країнах Європи. 

Висвітлено конституційно-правове регулювання принципів децентралізації 

публічної влади в державах-членах ЄС. Здійснено компаративне дослідження 

елементів конституційно-правового статусу уряду в зарубіжних країнах та 
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Україні, зокрема, компетенції та відповідальності в контексті глобальних світових 

викликів сучасності; системно-структурних та функціонально-компетенційних 

перетворень в системі публічної влади в Україні. 

 

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 

містобудування Верховної Ради України приймали участь у розробці 

законопроекту «Про місціевий референдум» та у доопрацюванні 

законопроекту «Про місто Київ – столицю України» № 2143-3 від 24.09.2019 

року. 

Науковцями кафедри підготовлені експертні, наукові висновки, 

пропозиції та зауваження щодо законопроектів: 

-  «Про місцевий референдум», винесеного для громадського 

обговорення за запитом від Першого заступника Голови Верховної Ради 

України № 121-01-611 від 02.04.2021 року та законопроекту  «Про місцевий 

референдум» (реєстр. № 5512) від 19 травня 2021 року (Серьогіна С.Г., 

Бодрова І.І,, Болдирєв С.В., Лялюк О.Ю., Муртіщева А.О., ); 

- «Про внесення змін до Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» щодо упорядкування окремих питань 

співробітництва територіальних громад» за запитом Голови Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування  Верховної Ради України А. 

Клочко № 04-23/13-2021/251351 від 29.07.2021 року. (Болдирєв С.В.) 

-  «Про громадський нагляд» (реєстр. № 5621), ( Серьогіна С.Г., 

Бодрова І.І.) 

- на проект Постанови Верховної Ради України «Про посвідчення і 

нагрудний знак депутата місцевої ради» (реєстр. № 4453); (Серьогіна С.Г., 

Бодрова І.І.) 

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів 

України щодо забезпечення мовних прав корінних народів, національних 

меншин України у сфері освіти» (реєстр. № 4648). ( (Бодрова І.І.) 
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          - підготовка науково-експертного висновку за запитом комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на проект Закону 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення 

Кабінету Міністрів України невластивих повноважень» (реєстр. № 5052 від 

09.02.2021 року) (Лялюк О.Ю.) 

       - підготовка науково-експертного висновку за запитом комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної 

регіональної політики» (реєстр. № 5323) (Бодрова І.І., Лялюк О.Ю.) 

       - підготовлено науково-експертний висновок за запитом комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на проект Закону 

України «Про особливості стимулювання регіонального розвитку» (реєстр. 

№ 5649 від 10.06.2021 р.) (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; 

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.; член 

підготовчої групи щодо розробки проекту регламенту Харківської міської 

ради 8 скликання. 

           Доцент Болдирєв С.В. приймав участь в засіданні робочої групи 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

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  
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Ас. Муртіщева А.О. входить в робочу групу з удосконалення 

правового регулювання діяльності асоціацій органів місцевого 

самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верховного Суду України –  

Не було. 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України.    

- Науково-експертний висновок за зверненням судді Конституційного суду 

О. Первомайського у справі за конституційним поданням 51 народного 

депутата України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень пункту 6 частини першої статті 4, частини 

третьої статті 11 Закону України «Про добровільне об'єднання 

територіальних громад» (січень 2021 року). (Серьогіна С.Г., Бодрова 

І.І.Лялюк О.Ю.,  Муртіщева А.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 

НАПрНУ кафедра організувала і провела:  

онлайн науково-практичну конференцію «Державне будівництво та 

місцеве самоврядування в зарубіжних країнах» (з виданням збірки матеріалів 

конференції) – травень 2021.  

онлайн ХІІІ студентську науково-практичну конференцію «Державне 

будівництво та місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних країнах» (з 

виданням збірки матеріалів конференції) – грудень 2021.  

Спільно з кафедрою міжнародного права брали участь в організації 

VІІ-х Харківських міжнародно–правових читань, присвячених пам’яті 

професорів М. В. Яновського і В. С. Семенова – листопад 2021. 

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 науково- практична конференція «Регіональна 4 
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політика ЄС: концепції, напрямки, значення для України» 

(23 квітня 2021 р., м. Харків) 

2.  V Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 

20-24 вересня 2021 р., НБК НЮУ імені Ярослава Мудрого 

 

9 

3.  III науково-практична конференція з нагоди Дня Європи і 

ХV Всеукраїнського фестивалю науки «Права людини і 

демократія», 13 травня 2021 р., Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого 

9 

4.  Міжнародна науково-практична конференція молодих 

учених та студентів «Юридична осінь 2021» (НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого, 18 листопада 2021 року) 

7 

5.  Міжнародна науково-практична конференція «Чинники 

розвитку юридичних наук у XXI столітті» (ГО «Правовий 

світ», 5 – 6 листопада, м. Дніпро) 

1 

6.  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI 

столітті» (Західноукраїнська організація «ЦПР», 15 – 16 

жовтня 2021, м. Львів) 

1 

7.  Міжнародна науково-практична конференція «Юридична 

наука України: історія, сучасність, майбутнє» 

(Східноукраїнська наукова юридична організація, 5 – 6 

листопада, м. Харків) 

4 

8.   Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та 

застосування в юрисдикційній практиці. ХIV Тодиківські 

читання. (11 червня 2021 року) м. Харків 

3 

9.  Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, 

проблеми та перспективи (21 травня 2021 р., м. Львів) 

1 

10.  Друга міднародна наукова конференція «Art and science in 

the modern globalized space» (присвячена Дню науки в 

Україні), 17-18 травня 2021 року, м. Харків, Україна 

1 

11.  IV Міжнародний правничий форум «Права людини та 

публічне врядування» (21 травня 2021 року, м. Чернівці) 

1 

Всеукраїнські 

1.  Науково-практична конференція XXXIV Харківські 

політологічні читання (м. Харків, 21.04.2021 р.) 

1 

2.  VI ФОРУМ «Ефективне місцеве самоврядування як 

запорука демократичної та правової держави» (11-12 

листопада 2021 р., м. Київ, онлайн) 

3 
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2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 

Доц. Фролов О.О.   

Міжнародна науково-практична конференція «Proceedings of IV 

International Scientific and Practical Conference» Vancouver, Canada 1-3 

December 2021 

Ас. Муртіщева А.О.  

Міжнародна науково-практична конференція «European potential for the 

development of legal science, legislation and law enforcement practice» 26-27 

лютого 2021 року, м. Влоцлавек, Республіка Польща  

 

 

 

 

3.  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); 

 

1 

4.  Науково-практична конференція «ЄСПЛ як інструмент 

демократичних перетворень в Україні» (23 червня 2021р., 

Zoom) 

1 

5.  Круглий стіл «Регіональна політика ЄС: концепції, 

напрямки, значення для України» (м. Харків, 23.04.2021 р.) 

3 

6.  Круглий стіл «Відкритість та прозорість діяльності органів 

місцевого самоврядування» ( (м. Харків, Харківська міська 

рада, 15.09.2021 року) 

4 

7.  Круглий стіл «Україна на шляху європеїзації 

територіальної організації влади та публічного управління: 

здобутки, виклики та перспективи»(14 травня 2021 р., м. 

Харків, НДІДБМС) 

4 

8.  Круглий стіл «Правовий статус асоціацій органів 

місцевого самоврядування: проблеми та перспективи» (14 

червня 2021, м.Київ) 

1 
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3. Характеристика видавничої діяльності кафедри. 

За звітний рік викладачі кафедри опублікували: 

3.1.  

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.  (не увійшла до звіту 2020 року).      

 Серьогіна С.Г. (1,5 д.а.); 

Бодрова І.І. (2,2 д.а.) ; 

Муртіщева А. О. (2 д.а) ; 

Чиркін А.С. (1 д.а. ) 

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:  

Серьогіна С.Г (1 д.а.);  

Бодрова І.І. (1 д.а.); 

 

3.3. Навчальний посібник: 

1) 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. (10 д.а). 

2) Закоморна К.О. Посібник для підготовки до іспиту з державного 

(конституційного) права зарубіжних країн. Харків: Право, 2021. 270 с. (15,7 

д.а.); 

 

3.4. Кількість публікацій (статей) у наукових виданнях ( 39 статей –   

23 друк.арк.): 

3.4.1. за кордоном, навести перелік – ( 10 статей/4,8 д.а.). 

1. Scopus: V. Teremetskyi, V. Velychko, O. Lialiuk, I. Gutsul, S. Smereka, 

V. Sidliar. Challenges for local authorities: the politics and practice of financial 

management in the way for Sustainable Development [Виклики для місцевої 

влади: політика та практика фінансового менеджменту на шляху до сталого 

розвитку]. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Vol. 24, Special 

Issue 1, 1-7. (0,5 д.а.) 

2. Scopus: Chudyk N., Teremetskyi V., Martseliak O., Velychko V., 

Martseliak S., Shamrai V., Zhuravel Y. Legal Positions of the European Court of 

Human Rights on the Right to Free Elections and Their Influence on the Formation 

of a Democratic Electoral System. [Правові позиції Європейського суду з прав 

людини щодо права на вільні вибори та їх вплив на формування 
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демократичної виборчої системи] Journal of Legal, Ethical and Regulatory 

Issues. 2021. Vol. 24, Special Issue 1, 1-9. (0,8 д.а.) 

3. Scopus: Barannik N., Tverdokhlib V., Evgeniy E. [Eliseev E.], 

Zakomorna K., Vorontsova N., Shmakov V. Constructing the code description of 

the transformant DCT taking into account their structural features. ATIT 2020 – 

Proceedings: 2020 2nd IEEE International Conference on Advanced Trends in 

Information Theory. 2020. P. 34–37 (не увійшла до звіту за 2020 р.) (0,4 д.а.);  

4. Scopus: 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.).  

5. Web of Science: 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.) 

6. Web of Science: Yana V. Gaivoronskaya, Olga I. Miroshnichenko, Daria 

A. Petrova, Iryna I. Bodrova. Legal Schemes For The Protection Of Personal Data 

In The Context Of Digitalization. Revista San Gregorio. 2021 Núm. 44 (2021). Р. 

21-26 (0,5 д.а.).  

7. Web of Science: Teremetskyi, V. Solyannik, K.. Zakomorna K, 

Poproshaieva O., Yakovchuk Ya. Fiscal decentralization of Ukraine: search for 

new approaches for the development of local self-government. Financial and credit 

activity-problems of theory and practice. 2021. Vol. 2,  Iss. 37. P.  180-189 (0,5 

д.а.); 

8. Web of Science. Chupryna Y., Murtishcheva A., Kravtsov D., 

Poproshaieva O., Zakomorna K. Constitutional guarantees of the right to work due 

to the COVID-19 pandemic. Amazonia investiga. 2021. Vol.10. Issue 41. Р. 199-

210 (0,5 д.а.). 

9. Web of Science. 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). Р. 211-221. (0.6 д.а) 

10. (Heinonline, EBSCO Publishing, Inc., DOAJ, C.E.E.O.L) 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  

 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах данних Scopus та Web of 

Science та навести перелік. (10/ 5,5 друк.арк.):   

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/icj/about-journal/
https://ojs.mruni.eu/ojs/international-comparative-jurisprudence/issue/view/432
https://doi.org/10.13165/j.icj.2020.12.007
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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1.Scopus: 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.) 

2. Scopus: V. Teremetskyi, V. Velychko, O. Lialiuk, I. Gutsul, S. Smereka, 

V. Sidliar. Challenges for local authorities: the politics and practice of financial 

management in the way for Sustainable Development [Виклики для місцевої 

влади: політика та практика фінансового менеджменту на шляху до сталого 

розвитку]. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Vol. 24, Special 

Issue 1, 1-7. (0,5 д.а.) 

 3. Scopus: Chudyk N., Teremetskyi V., Martseliak O., Velychko V., 

Martseliak S., Shamrai V., Zhuravel Y. Legal Positions of the European Court of 

Human Rights on the Right to Free Elections and Their Influence on the Formation 

of a Democratic Electoral System. [Правові позиції Європейського суду з прав 

людини щодо права на вільні вибори та їх вплив на формування 

демократичної виборчої системи] Journal of Legal, Ethical and Regulatory 

Issues. 2021. Vol. 24, Special Issue 1, 1-9. (0,8 д.а.) 

4. Scopus: Barannik N., Tverdokhlib V., Evgeniy E. [Eliseev E.], 

Zakomorna K., Vorontsova N., Shmakov V. Constructing the code description of 

the transformant DCT taking into account their structural features. ATIT 2020 – 

Proceedings: 2020 2nd IEEE International Conference on Advanced Trends in 

Information Theory. 2020. P. 34–37 (не увійшла до звіту за 2020 р.) (0,4 д.а.);  

5. Scopus: 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. Web of Science: 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.) 

7. Web of Science: Yana V. Gaivoronskaya, Olga I. Miroshnichenko, Daria 

A. Petrova, Iryna I. Bodrova. Legal Schemes For The Protection Of Personal Data 

In The Context Of Digitalization. Revista San Gregorio. 2021 Núm. 44 (2021). Р. 

21-26 (0,5 д.а.).  

8. Web of Science: Teremetskyi, V. Solyannik, K.. Zakomorna K, 

Poproshaieva O., Yakovchuk Ya. Fiscal decentralization of Ukraine: search for 

new approaches for the development of local self-government. Financial and credit 

activity-problems of theory and practice. 2021. Vol. 2,  Iss. 37. P.  180-189 (0,5 

д.а.); 

9. Web of Science. Chupryna Y., Murtishcheva A., Kravtsov D., 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Poproshaieva O., Zakomorna K. Constitutional guarantees of the right to work due 

to the COVID-19 pandemic. Amazonia investiga. 2021. Vol.10. Issue 41. Р. 199-

210 (0,5 д.а.). 

10. Web of Science. 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). Р. 211-221. (0.6 д.а) 

 

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

Science)  та навести перелік (29/17,5 друк.арк.) 

1. Index Copernicus: Бодрова І.І. Добровільне об’єднання 

територіальних громад як конституційна гарантія місцевого самоврядування 

в Україні. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2021. Вип. 41. 

С. 76-92. (0.8 д.а.) 

2. Index Copernicus: Болдирєв С.В., Сидоренко О.О. Теоретично -

правовий зміст децентралізації як державницького інституту. Державне 

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

Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2021. Вип. 41. С. 48 - 61.  (0.7  д.а.) 

3. Index Copernicus: Стешенко Т.В., Вертегел Є.П., Куртіш Л.А. 

Концептуальні підходи дослідження територіальних громад у системі 

місцевого самоврядування. Юридичний науковий електронний журнал – 

електронне наукове фахове видання Запорізького національного 

університету, 2021. № 3. С.71-75 (0,9 д.а.). 

4. Index Copernicus: Стешенко Т.В. Говоруха Л.С. Державницька 

теорія  місцевого самоврядування у пострадянській правовій доктрині. 

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

Серьогіна та ін. Х. : Право, 2021. Вип. 41. С. 62 -75 (0,7 д.а.). 

5. Index Copernicus: Лялюк О.Ю. Проблеми правового статусу 

старости в системі територіальної організації влади України. Державне 

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

та ін. Х. : Право, 2021. Вип. 41. С. 93-107. (0.7 д.а.) 

6. Index Copernicus: 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) р. С. 62 – 66. (0,5 д.а.) 

7. Index Copernicus: 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. (0,5 д.а.) 

8. Index Copernicus: Закоморна К.О. Принцип муніципальної автономії 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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як гарантія децентралізації публічної влади. Підприємництво, господарство і 

право. 2021. № 2. С.  143 – 147. (0,5 д.а.);  

9. Index Copernicus: Закоморна К.О.  Принципи децентралізації 

публічної влади в актах ЄС. Державне будівництво та місцеве 

самоврядування: зб. наук. пр. /ред.кол.: С.Г. Серьогіна та ін. Х.: Право, 2021. 

Вип. 42.  С. 80–96 (0,6 д.а);  

10. Index Copernicus: Закоморна К., Юхименко Д.  Досвід 

функціонування інституту глави держави в системі стримувань та противаг у 

пострадянських країнах: перспективи для України. Підприємництво, 

господарство і право. 2021. № 5. С.  122 – 126. (0,5 д.а.);  

11. Index Copernicus: Закоморна К., Тараніченко Ю. Місцеве 

самоврядування в Болгарії: досвід для України. Міжнародний науковий 

журнал «ІНТЕРНАУКА». Серія: «Юридичні науки». 2021. № 5 (39). Т.1. С. 

63 – 68. (0,7 д.а.);  

12. Index Copernicus: Закоморна К., Гриньов С. Електронне 

голосування: перспективи впровадження в Україні та зарубіжний досвід. 

Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. С. 101 – 105. (0,5 д.а.);  

13. Index Copernicus: Закоморна К., Чуйко В. Конституційні реформи 

в Тунісі та Єгипті: передумови та наслідки. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 4. С. 111 – 114. (0,5 д.а.);  

14. Index Copernicus: Закоморна К., Рижкова Ю. Обмеження 

конституційного права людини на свободу пересування в умовах пандемії в 

Україні та зарубіжних країнах. Юридичний науковий електронний журнал. 

2021. № 4. С. 139 – 142. (0,5 д.а.); 

15. Index Copernicus: Закоморна К., Рогозін Д. Органи 

конституційного контролю пострадянських країн: спільні та відмінні риси. 

Економіка. Фінанси. Право. 2021. № 5/2. С. 30 – 34. (0,4 д.а.). 

16. Index Copernicus:  Гринчак А.А. Конституційно-правові  засади  

регіоналізації  у  європейських  країнах:  структурно-функціональні  

характеристики  механізму  публічної  влади.  Проблеми законності. 2021. 

Вип. 154. С. 79–92. (1,1д.а.)  

17. Index Copernicus: Чиркін А.С. Місцевий референдум як форма 

муніципальної нормотворчості: досвід країн Вишеградської групи. 

Юридичний науковий електронний журнал. № 3. 2021. С. 76-79. (0,5 д.а.) 

18. Index Copernicus: Чиркін А.С.Constitutional and legal basis of 

territorial organization public authorities in the countries of Central and Eastern 

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

редкол.: С. Г. Серьогіна (голова) та ін. Харків : Право, 2021. Вип. 42. C. 97-

108. (0, 5 д. а.) 

19. Index Copernicus: Чиркін А.С. Overview of the local government 
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powers in the field of the environment protection: the European experience. 

Збірник наукових праць "Актуальні проблеми права: теорія і практика" № 2 

(42) (2021). Сєвєродонецьк. С. 55-66. (0,5 д.а.) 

20. Index Copernicus: Муртіщева А. О. Компетенція уряду в контексті 

принципу поділу державної влади: сучасні виклики. Державне будівництво 

та місцеве самоврядування. Харків, 2021. Вип. 41. С. 150-162 (0,6 д.а) ; 

21. Index Copernicus: Муртіщева А. О., Плотнікова А. Д., Дубина К. 

В. До питання про форми голосування в сучасних зарубіжних країнах. 

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

2021. № 4. (0,8 д.а) 

22. Index Copernicus: Муртіщева А. О., Землякова Д. С., Волченкова А. 

С. Обмеження прав і свобод людини в умовах пандемії: світовий досвід. 

Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. (0,5 д.а) 

23. Index Copernicus: Попрошаєва О. А. Питання розвитку фізичної 

культури і спорту в умовах децентралізації влади. Науковий часопис 

Національного педагогічного університету ім. І.П. Драгоманова. Серія 15, 

Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 

2021. Вип.6. С.45-52. (0,4 д.а.).  

24. Index Copernicus:  Омелько І. І. Еволюція правового регулювання 

форм діяльності членів представницьких органів місцевого самоврядування 

на українських землях у складі Австро-Угорщини та дореволюційної Росії. 

Наук. вісник Дніпроп. держ. ун-ту внутр. справ. 2020. № 4. С. 110-117. (0,7 

д.а.) (не увійшла до звіту за 2020 рік). 

25. (Heinonline, EBSCO Publishing, Inc., DOAJ, C.E.E.O.L): 

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  

26. Index Copernicus: Гаращук І. В.  Питання ефективного 

використання ресурсного потенціалу об’єднаних територіальних громад. 

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

Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2021.  Вип. 41.  С. 107– 119. (0,7 д.а) 

27. Index Copernicus: Серьогіна С.Г., Демиденко Г.Г. Про 

демократичні традиції вітчизняного державотворення (у співавт.). Державне 

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

Серьогіна та ін. Х. : Право, 2021. Вип. 41. С. 11-37 (1 д.а.). 

28. Index Copernicus: Фоміна С.В. Форми голосування в зарубіжних 

країнах: міжнародний досвід сучасних    тенденцій розвитку способів 

голосування. Збірник наукових праць Харківського національного 

http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/icj/about-journal/
http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/icj/about-journal/
https://ojs.mruni.eu/ojs/international-comparative-jurisprudence/issue/view/432
https://doi.org/10.13165/j.icj.2020.12.007
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педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди «Право». 2021. Вип.34. С. 

112-120. (0,7 д.а.). 

29. Index Copernicus: Соляннік К.Є., Щебетун І.С. Право на мирні 

зібрання та йогообмеження. Право і суспільство. 2021. №1. С.39-46 (0,5 д.а.) 

 

3.5.  Кількість  цитувань  у виданнях, що входять до наукометричних  баз  

(Scopus)   - 6 

-  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. 

- 1 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. 

- 1 цитування статті Petryshyn, O., Petryshyna, M., Hyliaka, O., Didych, T. 

The Features of the System of Normative-Legal Acts of Local Self-Government of 

Ukraine: A Rejection of the Soviet Union Postulates in Favour of the European 

Union Values, Baltic Journal of European Studies, 2019, 9(3), стр. 286–310 

 

Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2021 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., Лялюк 

О.Ю. 

 

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. 

2. Серьогіна 

С.Г. 

Freedom of Speech and 

Violation of Privacy.   

Journal of Legal, 

Ethical and 

Regulatory 

Issues 

2021. Volume 

24, Special Issue 

1. 

3. Величко В.О., 

Лялюк О.Ю.  

 

Challenges for local 

authorities: the politics 

and practice of 

 Journal of 

Legal, Ethical 

and Regulatory 

2021. Vol. 24, 

Special Issue 1. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202589174
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214072930
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219318576
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214083768
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078149013&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078149013&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078149013&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100448016?origin=resultslist
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   financial management 

in the way for 

Sustainable 

Development 

 Issues.  

4. Бодрова І.І. Legal Schemes For The 

Protection Of Personal 

Data In The Context Of 

Digitalization.  

Revista San 

Gregorio 

2021 Núm. 44 

(2021). Р. 21-26 

5. Соляннік 

К.Є., 

Закоморна 

К.О., 

Попрошаєва 

О.А.  

Fiscal decentralization 

of Ukraine: search for 

new approaches for the 

development of local 

self-government.  

Financial and 

credit activity-

problems of 

theory and 

practice 

2021. Vol. 2,  

Iss. 37. P.  180-

189 

6. Закоморна 

К.О., 

Попронаєва 

О.А., 

Муртіщева 

А.О. 

Constitutional 

guarantees of the right 

to work due to the 

COVID-19 pandemic  

Amazonia 

investiga 

2021. Vol.10. 

Issue 41. Р. 

199-210 

7. Величко В.О. Legal Positions of the 

European Court of 

Human Rights on the 

Right to Free Elections 

and Their Influence on 

the Formation of a 

Democratic Electoral 

System 

Journal of Legal, 

Ethical and 

Regulatory 

Issues 

2021. Vol. 24, 

Special Issue 1, 

1-9 

8. Серьогіна 

С.Г., 

Болдирєв 

С.В., 

Стешенко 

Т.В., Фоміна 

С.В. 

Status and directions of 

perspective of the 

development of legal 

education: analysis of 

international  

experience  

CUESTIONES 

POLÍTICAS 

Vol. 39. № 70 

(2021). Р. 211-

221 

9. Серьогіна 

С.Г., Бодрова 

І.І., 

Петришина 

Municipal policy as a 

priority area of legal 

policy in the context of 

reforming the territorial 

Journal of the 

National 

Academy of 

Legal Sciences 

2021. 28(3), с. 

129-143 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117499637&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0628d6c87fd9af018c29e4bbe7867d19&sot=a&sdt=a&sl=272&s=SOURCE-ID+%2821101039054%29AND%28%28+PUBYEAR+%3d+2021%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2020%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2019%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2018%29%29AND+%28%28++DOCTYPE+%28+ar+%29++OR++DOCTYPE+%28+re+%29++OR++DOCTYPE+%28+cp+%29++OR++DOCTYPE+%28+dp+%29++OR++DOCTYPE+%28+ch+%29++%29+AND+NOT+DOCTYPE+%28+undefined+%29%29+AND++NOT+PUBSTAGE+%28+aip+%29++&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117499637&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0628d6c87fd9af018c29e4bbe7867d19&sot=a&sdt=a&sl=272&s=SOURCE-ID+%2821101039054%29AND%28%28+PUBYEAR+%3d+2021%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2020%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2019%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2018%29%29AND+%28%28++DOCTYPE+%28+ar+%29++OR++DOCTYPE+%28+re+%29++OR++DOCTYPE+%28+cp+%29++OR++DOCTYPE+%28+dp+%29++OR++DOCTYPE+%28+ch+%29++%29+AND+NOT+DOCTYPE+%28+undefined+%29%29+AND++NOT+PUBSTAGE+%28+aip+%29++&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117499637&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0628d6c87fd9af018c29e4bbe7867d19&sot=a&sdt=a&sl=272&s=SOURCE-ID+%2821101039054%29AND%28%28+PUBYEAR+%3d+2021%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2020%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2019%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2018%29%29AND+%28%28++DOCTYPE+%28+ar+%29++OR++DOCTYPE+%28+re+%29++OR++DOCTYPE+%28+cp+%29++OR++DOCTYPE+%28+dp+%29++OR++DOCTYPE+%28+ch+%29++%29+AND+NOT+DOCTYPE+%28+undefined+%29%29+AND++NOT+PUBSTAGE+%28+aip+%29++&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117499637&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0628d6c87fd9af018c29e4bbe7867d19&sot=a&sdt=a&sl=272&s=SOURCE-ID+%2821101039054%29AND%28%28+PUBYEAR+%3d+2021%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2020%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2019%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2018%29%29AND+%28%28++DOCTYPE+%28+ar+%29++OR++DOCTYPE+%28+re+%29++OR++DOCTYPE+%28+cp+%29++OR++DOCTYPE+%28+dp+%29++OR++DOCTYPE+%28+ch+%29++%29+AND+NOT+DOCTYPE+%28+undefined+%29%29+AND++NOT+PUBSTAGE+%28+aip+%29++&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
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М.О. organisation of power 

and european 

integration of Ukraine 

of Ukraine 

 

  

 

 

 

 

Показники видавничої діяльності кафедри: 

Всього 

друкован

ої 

продукції 

Розділи

моногра

фій 

Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези 

доповідей 

та наук. 

повідомлен

ь на 

конференці

ях 

Підручн

ики та 

навчаль

ні  

посібник

и з 

грифом 

МОН 

Підручник

и, 

навчальні 

посібники, 

без грифу 

МОН 

Збірник

и 

нормати

вної 

літерату

ри 

Кодекси 

коментар

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 

74/ 65,2 2/8,7 38/22,5  34/8,3 0 2/25,7 0 0 

 

 

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. Лялюк О.Ю. член підготовчої групи щодо розробки проекту 

регламенту Харківської міської ради 8 скликання. 

Ас. Муртіщева А.О. приймала участь  у наукових заходах спільних з 

облдержадміністрацією:  

- працювала у складі Ради молодих вчених при Харківській обласній 

державній адміністрації, а також була членом конкурсної комісії конкурсу 

наукових робіт «Молода наука Харківщини: вектори розвитку», що відбувся 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117499637&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0628d6c87fd9af018c29e4bbe7867d19&sot=a&sdt=a&sl=272&s=SOURCE-ID+%2821101039054%29AND%28%28+PUBYEAR+%3d+2021%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2020%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2019%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2018%29%29AND+%28%28++DOCTYPE+%28+ar+%29++OR++DOCTYPE+%28+re+%29++OR++DOCTYPE+%28+cp+%29++OR++DOCTYPE+%28+dp+%29++OR++DOCTYPE+%28+ch+%29++%29+AND+NOT+DOCTYPE+%28+undefined+%29%29+AND++NOT+PUBSTAGE+%28+aip+%29++&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117499637&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0628d6c87fd9af018c29e4bbe7867d19&sot=a&sdt=a&sl=272&s=SOURCE-ID+%2821101039054%29AND%28%28+PUBYEAR+%3d+2021%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2020%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2019%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2018%29%29AND+%28%28++DOCTYPE+%28+ar+%29++OR++DOCTYPE+%28+re+%29++OR++DOCTYPE+%28+cp+%29++OR++DOCTYPE+%28+dp+%29++OR++DOCTYPE+%28+ch+%29++%29+AND+NOT+DOCTYPE+%28+undefined+%29%29+AND++NOT+PUBSTAGE+%28+aip+%29++&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117499637&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0628d6c87fd9af018c29e4bbe7867d19&sot=a&sdt=a&sl=272&s=SOURCE-ID+%2821101039054%29AND%28%28+PUBYEAR+%3d+2021%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2020%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2019%29+OR+%28+PUBYEAR+%3d+2018%29%29AND+%28%28++DOCTYPE+%28+ar+%29++OR++DOCTYPE+%28+re+%29++OR++DOCTYPE+%28+cp+%29++OR++DOCTYPE+%28+dp+%29++OR++DOCTYPE+%28+ch+%29++%29+AND+NOT+DOCTYPE+%28+undefined+%29%29+AND++NOT+PUBSTAGE+%28+aip+%29++&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
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08.06.2021 (організований департаментом науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації). 

- була співорганізатором наукового онлайн-квесту «Знавці 

Конституції» з нагоди відзначення 25-ї річниці Конституції України 

15.06.2021. 

У рамках співпраці із Радою молодих вчених при Харківській обласній 

державній адміністрації та Радою молодих вчених МОН Муртіщева А.О. 

25.05.2021 провела онлайн-лекцію «Публічна влада в Україні» для студентів 

ЗВО Харківської області, а також онлайн-лекцію «Організація публічної 

влади в Україні» для студентів-маркетологів 1-4 курсів Харківського 

національного технічного університету сільського господарства ім. Петра 

Василенка (16.11.2020). 

       

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву та 

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

підвищення кваліфікації). 

Проф. Серьогіна С.Г., Доц. Бодрова І.І приймали участь у Всеукраїнській 

онлайн-нараді «Проблеми районних та обласних рад та шляхи їх подолання у 

контексті децентралізації», організованій Українською асоціацією районних 

та обласних рад, під час якої були прочитані лекції з питань територіального 

реформування та проблемних питань реалізації компетенції районними 

радами (18.02.2021р.) 

Доц. Болдирєв С.В. прочитав лекцію «Муніципальна служба: 

організаційно-правові аспекти» для керівників та посадових осіб місцевих 

рад та їх виконавчих органів в рамках сертифікатної програми «Юрист у 

сфері місцевого самоврядування» (26 листопада 2021 року, м. Харків). 

Доц. Лялюк О.Ю. прочитав лекції для депутатів місцевих рад, 

практичних працівників органів місцевого самоврядування на тему: 

«Організація роботи депутата місцевої ради на пленарному засіданні ради, її 

постійних і тимчасових комісіях, інших робочих органах та виконавчих 

структурах» в рамках сертифікатної освітньої програми «Організація роботи 

депутатів місцевих рад» (23.04.2021 року, 24.06.2021 року, 11.11.2021 року); 

лекцію для депутатів місцевих рад, службовців виконавчих органів місцевих 

рад на тему: «Правове забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування» в рамках сертифікатної програми «Юрист у сфері місцевого 

самоврядування» (17.11.2021 року). 

Доц. Петришина М.О. була тренером практичного онлайн-курсу: 

«Організація роботи депутата місцевої ради (new public management)» 

(прочитано 2 двогодинні лекції на тему: «Порядок реалізації функцій 
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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);  тренером 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). 

      Ас. Чиркін А.С. в межах сертифікатної програми “Організація роботи 

депутата місцевої ради” проводив лекції депутатам місцевих рад; в межах 

сертифікатної програми “Юрист у сфері місцевого самоврядування” викладав 

лекції представникам органів місцевого самоврядування.  

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 

       Ас. Муртіщева А.О. провела лекцію для депутатів Харківської міської 

ради «Організація роботи депутата міської ради щодо підготовки та 

направлення депутатських запитів, звернень і запитань» (30 червня 2021 

року, м. Харків). 

 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, 

роботи місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні 

дослідження, за якими підготовлено відповідні подання: 

Проф. Серьогіна С.Г., доц. Бодрова І.І. приймали 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") 

Проф. Серьоіна С.Г., доц. Бодрова І.І. 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» (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) 
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Ас .Чиркін А.С. брав участь у підготовці аналітичної записки на тему: 

«Конституційно-правове забезпечення децентралізації влади: вітчизняний і 

зарубіжний досвід (1 д.а.) направлено до Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування Верховної Ради України. 

 

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, 

органів місцевої влади та ін. 

 - науково-консультативний висновок за зверненням депутата 

Харківської обласної ради Скоробагача В.І. вих. № 2-30р від 13.01.2021 року 

щодо порядку і процедури прийняття рішення про затвердження регламенту 

обласної ради, алгоритму подальших дій та порядку роботи Харківської 

обласної ради VIII скликання та виконавчого апарату обласної ради. 

(Серьогіна С.Г., Болдирєв С.В., Лялюк О.Ю., Муртіщева А.О.) 

- науково-консультативний висновок на запит Управління Служби 

Безпеки України в Харківській області № 70/5-5804 від 12.07.2021 року щодо 

надання правової оцінки діяльності «представників територіальної громади», 

яка створена ними на території міста Харкова у 2013 році та виданих ними 

документів на предмет можливих порушень (недотримання) норм чинного 

законодавства України (Бодрова І.І., Лялюк О.Ю.) 

- науково-експертний висновок на звернення на проведення науково-

правового дослідження адвоката Сідельникової Олени Леонідівни від 

18.02.2021 р. щодо законності окремих рішень Енергодарської міської ради 

(Лялюк О.Ю.) 

- за зверненням Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

Верховної Ради України щодо виконання передбачених ст.44 Закону України 

«Про місцеве самоврядування» делегованих повноважень самостійно 

обласною радою  (Серьогіна С.Г., Бодрова І.І.); 

- за зверненням першого заступника Харківського міського голови щодо 

нормативності розпорядження Голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 17.05.2016 р. № 181 «Про перейменування об’єктів 

топоніміки м. Харкова» (Бодрова І.І.) 

- на зверненням щодо проведення науково-правового дослідження 

керуючого справами виконкому міської ради Романа Омельяновича № 09/03-

28/01876 від 03.06.2021 р. щодо особливостей застосування Закону «Про 

запобігання корупції» до процедури проходження спеціальної перевірки 

секретарем міської ради;( Лялюк О.Ю.) 

- за зверненням № 01-44/602 від 02.03.2021 року Харківської обласної 

ради щодо надання науково-експертного висновку стосовно того, який 
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варіант нормо-проєктувальної техніки має бути застосований при прийнятті 

обласною радою рішення щодо Регламенту обласної ради VIII скликання 

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

- за зверненням депутата Харківської обласної ради Скоробагача В.І. 

вих. № 1-30р від 13.01.2021 року щодо виконання вимог закону «Про службу 

в органах місцевого самоврядування» та сприяння в приведенні у 

відповідність до діючого законодавства дій голови та депутатів обласної ради 

( Лялюк О.Ю., Муртіщева А.О.) 

- за зверненням депутата Броварської міської ради Броварського району 

Київської області VIII скликання Дудар Олени Михайлівни від «18» березня 

2021 року вих. № 1 щодо відповідності положень регламенту Броварської 

міської ради Конституції  України та законам України ( Лялюк О.Ю.) 

        - 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.).( 

Доц. Петришина М.О., ас. Муртіщева А.О.) 

- 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 (Серьогіна С.Г., Соляннік К.Є., Петришина М.О.) 

         

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 Комітету 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України;  

експертом робочої групи з підготовки законодавства про референдуми 

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. 
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Кафедра  проводить роботу по  підготовці  і  підвищенню  кваліфікації 

науково-педагогічних  кадрів.  

Кількість аспірантів – 2 : 

Іванова К. денна форма навчання (науковий керівник – к.ю.н., доц. 

Соляннік К.Є.) 

Сулейманян А. денна форма навчання (науковий керівник – к.ю.н., доц. 

Болдирєв С.В.) 

 

У 2021 році відбувся захист дисертацій: 

1) 06.05.2022 – Коваленко М.Г. на тему «Конституційно-правове 

регулювання реєстрації виборців в Україні», представленої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 

«Конституційне право; муніципальне право». (науковий керівник – Бодрова 

І.І.) 

2) 07.05.2022 – Сич М.А.  на тему «Конституційно-правове 

регулювання гарантій депутатської діяльності в Україні», представленої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». (науковий керівник – 

Серьогіна С.Г.) 

3) 07.05.2022 – Омелько І.І.  на тему «Конституційно-правове 

регулювання форм діяльності депутатів місцевих рад в Україні» зі 

спеціальності 12.00.02. - конституційне право; муніципальне право. 

(науковий керівник – Серьогіна С.Г.) 

 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації:  

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

дисертації Приходько Олени Віталіївни «Публічно-приватне партнерство в 

аспекті конституційної економіки», 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:  

Д.ю.н, проф. Серьогіна підготувала наступні відгуки:  

- 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 
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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» 

 

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. 

Ас. Муртіщева надала інтерв’ю журналістам каналу «Рада» під час 

заходів, організованих Міністерством розвитку громад та територій, 

Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України 14.06.2021 

в рамках круглого столу «Правовий статус асоціацій органів місцевого 

самоврядування: проблеми та перспективи». 

Доц. Соляннік опублікував у газеті  «Vivat lex!» статті: Електронний 

деканат - вимога часу / К. Є. Соляннік // Vivat lex!. - 2021. - N 1(28 січня). - С. 

3; Школа помічника адвоката "Paralegal school" / К. Є. Соляннік, розовляла О. 

Муравйова // Vivat lex!. - 2021. - N 6 (17 травня). - С. 3. 

 

7. Науково-дослідна робота студентів: 

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

конференція студентів, за результатами якої опубліковано 295 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. - (295/ 36,1  д.а.) 
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Кількість тез доповідей студентів –  295 тез, опублікованих у збірнику  

«Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних 

країнах»: Тези доповідей та наукових повідомлень ХІІІ міжвузівська науково-

практичної конференції 7 грудня 2021 р.  ( 36,1  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», членом 

редакційної колегії журналів «Право України», збірнику наукових праць 

“Вісник Національної академії правових наук України ” (Scopus). 

Доц. Бодрова І.І заступник головного редактора збірника наукових 

праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування», xленом 

редакційної колегії серії «Наукові доповіді» НДІ державного будівництва та 

місцевого самоврядування. 

Доц. Петришина М.О. є членом редакційної колегії Електронного 

наукового видання «Право та інноваційне суспільство». 

Ас. Чиркін А.С. є членм редакційної колегії всеукраїнського наукового 

журналу «Право і суспільство». 

 

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

Ас. Чиркін А.С. отримав Подяку ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого за багаторічну 

сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди святкування Дня Університету. 

Доц. Фролов О.О. отримав Подяку від т.в.о. начальника Інституту  

підготовки кадрів для органів СБУ, як найкращий викладач очима курсантів 

2020/2021 року. 

Ас. Муртіщева А.О. отримала грамоту Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за 

активну громадську позицію, професіоналізм та високий науковий рівень 

продемонстрований під час проведення лекторіуму «Правопросвітництво», 

2021 р. 

 

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. 
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