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1. Фролов Олександр Олександрович. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Державна підтримка місцевого самоврядування: світовий досвід» – 1 
друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи –« 
Державна підтримка місцевого самоврядування: світовий досвід» – 1 
друк.арк.  
4.1 Форма впровадження: наукові статті, тези наукових доповідей. 
4.2 В роботі проаналізовано сутність конституційно-правового регулювання 
державної підтримки місцевого самоврядування України. Проведено аналіз 
рівня децентралізації, та специфіку систем управління місцевого 
самоврядування в Україні. Запропоновано шляхи модернізації національного 
законодавства щодо вдосконалення державної підтримки та гарантування 
місцевого самоврядування в Україні.  
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів не 
приймав. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 
приймав. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 
інших нормативно-правових актів не проводив. 
5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України не працював. 
5.4. Консультантом інших вищих та державних органів влади не працював. 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Узагальнював  практику  діяльності міської ради щодо створення 
робочих органів Харківської міської ради  
6.2. Участі в підготовці доповідних записок до судових, правозастосовчих 
та інших державних органів не приймав. 
6.3. Участі у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
України та їх рецензування не приймав. 
6.4. Лекції практичним працівникам не читав. 
6.5. Відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян не готував. 

7. Депутатом місцевої ради не являюсь, до складу інших органів місцевого 
самоврядування не вхожу.  
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 
та місце проведення):   

Наукова конференція «Реформа децентралізації влади: проблеми 
правового забезпечення та реалізації» (Харків, 16 травня 2018 р.). 



Науково-практична конференція «Правовий розвиток державотворчих 
процесів в Україні: здобутки та виклики сьогодення» (26 червня 2018 р., м. 
Харків).  

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених 
«Юридична осінь 2018» (14 листопада 2018р.) 

9. Видавнича діяльність: (загальний обсяг – 1 д.а.) 
Стаття: 

Фролов О. О., Чиркін А.С., Огляд реалізації виборчих прав деяких 
категорій громадян в Чеській Республіці// Державне будівництво та місцеве 
самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 
2017. – Вип. 36. –С. 108 -120. (0,8 д.а.) 
Тези: 

Фролов О.О. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування на сучасному етапі державотворення // Міжнародна науково-
практична конференція молодих учених «Юридична осінь 2018» 14 
листопада 2018р., м. Харків. – С.132-134 (0,25 д.а.) 

9.1. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. – Не має. 

9.2. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у інших 
наукометричних базах даних. 

Фролов О. О., Чиркін А.С., Огляд реалізації виборчих прав деяких 
категорій громадян в Чеській Республіці// Державне будівництво та місцеве 
самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 
2017. – Вип. 36. –С. 108 -120. (0,8 д.а.) Index Copernicus, SIS, ResearchBib, 
РІНЦ, ScholarGoogle, IIJIF 
10. Не являюсь членом редакційної колегії видання. 
11. Не являюсь членом спеціалізованої вчених ради. 
12. Не був опонентом дисертаційних захистів. 
13. Не готував відгуків на автореферати. 
14. Не був у звітному році лауреатом/стипендіатом. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями  не здійснював. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 
приймав. 
17. Не приймав. 
18. Нагороджений Подякою ректора Національного юридичного 
університету ім. Ярослава Мудрого. 

 
 

Асистент        О.О. Фролов 

 
Затверджено на засіданні кафедри державного будівництва 

«27» листопада 2018 року, протокол № 7 
 


