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1. Бодрова Ірина Іванівна 
2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державного будівництва 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – 

Конституційно-правові аспекти адміністративно-територіальної реформи в 
Україні (1 д.а.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 
Конституційно-правові аспекти адміністративно-територіальної реформи в 
Україні (2,9 д.а.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – розділ підручника, наукові статті, 
тези наукових доповідей  
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
Визначено напрями удосконалення територіальної основи місцевого 

самоврядування в Україні у контексті конституційно-правової модернізації та у 
комплексі інституційних, правових, організаційних та матеріально-фінансових 
його аспектів.    
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

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

Підготовлені науково-консультативні висновки: 
- щодо норми  пункту сьомого частини другої статті 42 Закону України «Про 
вищу освіту», 
- щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо зупинення актів органів місцевого самоврядування». 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 
Не працювала  

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 
Не працювала 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень. 
 Не проводила 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 
державних органів. Не готувала 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та 
їх рецензування. Не брала 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не читала 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
 Підготовлені науково-консультативні висновки: 

- за депутатським запитанням депутата Мереф’янської міської ради VII 
скликання Щита І.А. щодо  утворення  виконавчого  комітету  міської  ради, 
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- за депутатським запитанням депутата Мереф’янської міської ради 
VII скликання Щита І.А. щодо порядку преміювання працівників 
Мереф'янської міської ради та її виконавчих органів, 
- за зверненням Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ 
«Укрзалізниця», 
- за зверненням  Комітету  з  питань  державного  будівництва, регіональної 
політики  та  місцевого  самоврядування   Верховної  Ради  України  щодо 
окремих питань процедури відкликання за народною ініціативою депутата 
місцевої ради,  який балотувався  від місцевої організації політичної партії 
та був включений першим кандидатом у її виборчий список, 
- за зверненням заступника Харківського міського голови з  питань  
правового забезпечення  щодо розподілу повноважень у  сфері  земельних  
відносин  між  Харківською міською радою, виконавчим комітетом 
Харківської міської ради та профільним департаментом Харківської міської 
ради 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 
 Не є, не входжу  
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 
місце проведення). 

- Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції 
України: європейська правова традиція і український контекст – виміри 
правової реформи» (м.Харків, 19-20 травня 2016р.), 

- Наукова конференція «Проблеми та перспективи конституційного розвитку 
в Україні (До 20-річчя прийняття Конституції України)» (м.Харків, 22 
червня 2016р.), 

- Науково-порактичний семінар «Актуальні проблеми державного 
будівництва та місцевого самоврядування в контексті конституційної 
модернізації» (м.Харків, 14 жовтня 2016р.),    

- Науково-практична конференція «Конституційна реформа в Україні в сфері 
місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки» 
(м.Харків, 21-22 жовтня 2016р.). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів (2,9 
д.а.) 

 Підручник:    
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / І.І. 

Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної. – 3-тє вид. 
переробл. та доповн. – Х.: Право, 2016. – 386 с. Глави 9, 13 (§ 2), 14 (§ 7) – (1,5 
д.а.).  

Статті: 
- Бодрова І.І. Роль асоціацій органів місцевого самоврядування у 

формуванні а реалізації муніципальної політики в Україні / І. І. Бодрова // 
Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування в 
контексті конституційної модернізації : зб. наук. ст. за матеріалами наук.-практ. 
семінару, м. Харків, 14 жовтн. 2016 р. / редкол.: С. Г. Серьогіна, П. М. Любченко, 
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І. І. Бодрова. – Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2016. – С. 
3-11 (0,5 д.а.); 

- Бодрова І.І. Напрями удосконалення територіальної основи місцевого 
самоврядування в Україні: конституційно-правовий аспект // Конституційна 
реформа в Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн 
Вишеградської четвірки: ст. та тези наук. повідомл. Учасн. Наук.-практ. конф. 
(м.Харків, 21-22 жовт. 2016р.). – Х.: право, 2016. – С. 33-44 (0,5 д.а.). 

Тези: 
- Бодрова І.І. Адміністративно-територіальний устрій як об'єкт 

конституційного регулювання // Проблеми та перспективи конституційного 
розвитку в Україні: зб. тез наук. доп. За матеріалами наук.-практ. конф., м.Харків, 
22 черв. 2016р. / Редкол. С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, П.М. Любченко. – Х.: НДІ 
держ. Буд-ва та місц. Самоврядування, 2016. – С.19-24 (0,4 д.а.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 
даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. Не маю. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

- заступник головного редактора збірника наукових праць «Державне 
будівництво та місцеве самоврядування», член редакційної колегії серії «Наукові 
доповіді» НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Не є 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не була 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 

Надано відгуки на автореферати дисертацій на здобуття: 
- наукового ступеня доктора юридичних наук Щокіна Юрія Вадимовича 

«Міжнародно-правовий звичай: сучасні проблеми, теорія і практика» (за 
спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право); 

- наукового ступеня кандидата юридичних наук: 
Політанського В.С. «Право на інформацію як фундаментальне право 

людини» (за спеціальністю 12.00.01), 
Романюка П.В. «Конституційно-правові засади інституту представницького 

мандату в Україні» (за спеціальністю 12.00.02). 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії). Не була 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не здійснювала 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не брала 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не брала 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не отримувала 

 
 

Доцент          Бодрова І.І.  
 
 

Затверджено на засіданні кафедри державного будівництва  
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