
Індивідуальний звіт 

доцента кафедри державного будівництва,  

Бодрової І.І. за 2019 рік  

 

1. Бодрова Ірина Іванівна 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державного 

будівництва 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – 

«Діалектика процесів оптимальної децентралізації в умовах сучасного 

українського унітаризму» (1 д.а.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 

«Діалектика процесів оптимальної децентралізації в умовах сучасного 

українського унітаризму» (4,7 д.а.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – підрозділ монографії, наукові 

статті, тези наукових доповідей  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Досліджено питання децентралізації влади в Україні, проаналізовано 

європейський досвід формування та реалізації компетенції місцевого 

самоврядування, визначено здобутки та перспективи реформи 

децентралізації влади, правові, інституційні, територіальні, матеріально-

фінансові аспекти її впровадження в Україні. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів 

 Не брала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

Підготовлені науково-консультативні висновки: 

- щодо проекту Закону України «Про внесення змін до ст. 4 Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо 

забезпечення доступності необхідними публічними послугами» (реєстр. № 

10073 від 20.02.2019р.); 

- щодо проекту Закону України «Про місто Київ – столицю України» 

(реєстр. № 2143-3 від 24.09.2019р.); 

- щодо проекту Закону України «Про місцевий референдум» (реєстр. 

№ 1221 від 02.09.2019 р.) 

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. 

 Виступ з доповіддю «Європейський досвід виконання повноважень 

місцевими радами базового, субрегіонального та регіонального рівнів» на 

засіданні круглого столу «Реформа місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні: проблеми та перспективи», 

організованого Харківською обласною радою, Асоціацією органів 

місцевого самоврядування Харківської області, Національною академією 

правових наук України (12 листопада 2019 року, м.Харків) 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 Підготовлені науково-консультативні висновки: 

- за зверненням судді Конституційного Суду України О. 

Первомайського щодо питань правового статусу столиці України;  

- за зверненням Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

Верховної Ради України щодо врегулювання діяльності районних у містах 

адміністрацій та забезпечення ефективного управління районами у містах; 

- за зверненням Представника Президента України у 

Конституційному Суді України щодо надання наукового висновку з питань, 

порушених в конституційному поданні 62 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента 

України від 21 травня 2019 року № 303 «Про дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів»; 

- за зверненням Міністерства освіти і науки України щодо 

використання в процесі передвиборної агітації приміщень, які належать 

закладам освіти; 

- за зверненням Харківської обласної ради щодо окремих питань 

застосування Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна» при управлінні об'єктами спільної власності територіальних громад; 

- за зверненням секретаря Харківської міської ради щодо підстав і 

порядку здійснення секретарем сільської, селищної, міської ради 

повноважень сільського, селищного, міського голови у разі неможливості 

виконання ним своїх повноважень;  

- за зверненням секретаря Харківської міської ради щодо мови 

звернень громадян до органів місцевого самоврядування та комунальних 

підприємств 

- за зверненням секретаря Харківської міської ради щодо науково-

методичного роз'яснення норми частини четвертої статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»; 



- за зверненням секретаря Харківської міської ради щодо пропозицій 

депутата Харківської міської ради Колоса А.Л. про внесення змін до Статуту 

територіальної громади міста Харкова; 

- за зверненням уповноваженої особи ініціативної групи Івано-

шийчинської сільської громади щодо відповідності Конституції України та 

вимогам чинного законодавства дій депутатів Івано-Шийчинської сільської 

ради Богодухівського району Харківської області.  

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). 

- Міжнародна науково-практична конференція «Legal practice in EU 

countries and Ukraine at the modern stage» (25-26 січня 2019 р., м. Арад 

(Румунія)); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Particularitatile adaptarii 

legislatiri Republicii Moldova si Ucrainei la legislatia Uniunii Europene», (23-24 

березня 2019р., м. Кишинів (Молдова). 

- ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум, дискусійна панель: 

«Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування» 

(26 вересня 2019р., м. Харків). 

9. Видавнича діяльність - 4,7  д.а. 

 Розділ монографії: 

 Бодрова І.І. Проблеми правового забезпечення та реалізації реформи 

територіальної організації влади в Україні. В кн.: Challenges and prospects for 

the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative 

analysis : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. 

Volume 1. 316 p. – P. 46-64 (1 д.а.) 

Статті: 

- Bodrova I, Serohina S., Novak А. Delegation of State Powers to Local 

Self-Government Bodies: Foreign Experience and Ukrainian Realities// Baltic 

Journal of European Studies. Tallinn Law School, Department of Law, School of 

Business and Governance, Tallinn University of Technology, issue 9, vol.3, 2019, 

с. 262-285 (1,2 д.а.)   

- Бодрова І.І. Проблеми правового регулювання державного нагляду за 

додержанням органами місцевого самоврядування Конституції та законів в 

Україні Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. 

Харків, 2019. Вип.37. – С.54-70 (0,5 д.а.); 

- Бодрова І.І. Проблеми імплементації європейських стандартів у сфері 

компетенції місцевого самоврядування в Україні Державне будівництво та 

місцеве самоврядування: зб. наук. пр. Харків, 2019. Вип.38. – С.62-77 (0,5 

д.а.). 

Тези: 

- Бодрова І.І. Реформа децентралізації влади в Україні: здобутки та 

виклики сьогодення // International scientific and practical conference “Legal 



practice in EU countries and Ukraine at the modern stage”: Conference 

proceedings, January 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 648 

pages. P. 97-100 (0,3 д.а.).  

- Бодрова І.І. Проблеми імплементації європейських стандартів 

державного нагляду за додержанням органами місцевого самоврядування 

Конституції та законів в Україні // “Particularitatile adaptarii legislatiri 

Republicii Moldova si Ucrainei la legislatia Uniunii Europene”, conferinta 

internationala stiintifico-practica (23-24 martie 2019; Chisinau). – Chisinau: 

Tipogr. “Cetatea de Sus”, 2019. – P. 64-67.  

Розділ Навчального посібника: 

1. Державне будівництво і місцеве самоврядування: посібник для підготовки 

до іспиту/ С.Г. Серьогіна, П.М. Любченко, О.Ю. Лялюк та ін. – Х.: Право, 

2019. – 212 с. (0,8 д.а.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням необхідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

Bodrova I, Serohina S., Novak А. Delegation of State Powers to Local Self-

Government Bodies: Foreign Experience and Ukrainian Realities// Baltic Journal 

of European Studies. Tallinn Law School, Department of Law, School of Business 

and Governance, Tallinn University of Technology, issue 9, vol.3, 2019, с. 262-

285 (1,2 д.а.)   

 9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

- Бодрова І.І. Проблеми правового регулювання державного нагляду за 

додержанням органами місцевого самоврядування Конституції та законів в 

Україні Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. 

Харків, 2019. Вип.37. – С.54-70 (Index Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, 

IIJIF); 

- Бодрова І.І. Проблеми імплементації європейських стандартів у сфері 

компетенції місцевого самоврядування в Україні Державне будівництво та 

місцеве самоврядування: зб. наук. пр. Харків, 2019. Вип.38. – С.62-77 (Index 

Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF). 

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 вченої ради ви є. 

Не є 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

 Офіційний опонент по дисертації Гільбурта Артура Максимовича на 

тему «Конституційно-правові засади політичної системи України», поданої 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.02 - «конституційне право; муніципальне право» 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 



- надано відгук на автореферат дисертації Качанова Євгена 

Олександровича на тему: «Судові гарантії прав людини», представленої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.01 - «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень»; 

- надано відгук на автореферат дисертації Кардаш Анни Вячеславівни 

на тему: «Конституційно-правовий захист інформації про особу 

(порівняльно-правовий аспект)», представленої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 -

«конституційне право; муніципальне право»; 

- надано відгук на автореферат дисертації Корунчак Лариси 

Анатоліївни на тему: «Ґенеза та еволюція джерел права: синергетичний 

підхід», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.01 - «теорія та історія держави і права; історія 

політичних та правових учень». 

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. 

Відповідальний виконавець ТТК з виконання наукової роботи по темі 

«Правова політика у сфері територіальної організації влади та публічного 

управління в Україні у контексті європейської інтеграції» 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Не отримувала 

 

 

Доцент          І.І. Бодрова 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 

протокол № 8 від 26 листопада 2019 року. 
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