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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 – 

«Правове регулювання територіальної організації публічної влади в 
Україні» (1 д.а.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 
«Правове регулювання територіальної організації публічної влади в 
Україні» (1 д.а.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – підрозділ монографії, наукові 
статті, тези наукових доповідей  
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
Досліджено правову основу територіальної організації влади в Україні, 

проаналізовано стан та проблеми правового регулювання системно-
структурної та компетенційної організації влади на базовому, 
субрегіональному та регіональному її рівнях, визначено напрями подальшого 
впровадження реформи децентралізації влади 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 на: 
- проект Закону України «Про засади адміністративно-територіального 

устрою України» (реєстр. № 2804); 
- проект Закону України «Про всеукраїнський референдум»;  
- проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

освіту» (щодо імплементації норм Конституції України та 
рекомендацій Венеційської комісії) (реєстр. № 3077-1); 

- проект Закону України«Про внесення змін до Закону України «Про 
освіту» (щодо забезпечення захисту мовних прав національних 
меншин) (реєстр. № 3077);  

- Концепцію щодо внесення змін до законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», 
підготовленою робочою групою при Міністерстві розвитку громад та 
територій України. 

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. 
 Брала участь у підготовці аналітичної записки на тему 
«Конституційно-правове забезпечення реформи децентралізації влади: 
вітчизняний та зарубіжний досвід». Підготовлено наступні підрозділи: 

- «Основні напрями модернізації адміністративно-територіального 
устрою в Україні» (1 д.а.); 

- «Концептуальні основи децентралізації повноважень та їх 
конституційно-правове забезпечення» (1 д.а.); 

- «Конституційно-правове забезпечення державного нагляду за 
додержанням органами місцевого самоврядування Конституції та законів в 
Україні» (1 д.а.) 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
України та їх рецензування. 
 Не брала 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 
 Участь у засіданнях Робочої групи з питання розробки Стратегії міста 
Харкова до 2030 року та підготовка пропозицій щодо проекту Стратегії (м. 
Харків, 11 березня 2020р., 4 червня 2020р.). 
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 Саса С.В. щодо 
питань, порушених у конституційному поданні Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини стосовно відповідності 
Конституції України (конституційності) статті 90, підпункту 1 пункту 2 
розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ, частини сьомої 
статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» від 7 червня 2001 року №2493-ІІІ; 

- за зверненням Української асоціації районних та обласних рад щодо 
правового забезпечення проведення виборів до районних рад; 

- за зверненням Комітету Верховної Ради України з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування щодо законодавчого врегулювання питання допуску на 
засідання місцевої ради всіх бажаючих осіб та надання їм можливості 
для виступів під час обговорення будь-яких нагальних питань громади;  

- за зверненням секретаря Харківської міської ради щодо тлумачення 
положень ч. 17 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»;  

- за зверненням секретаря Харківської міської ради щодо системного 



тлумачення положень законів України «Про правовий статус та 
вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті», «Про 
увічнення перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 1939 – 
1945»,«Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного 
тоталітарного режиму 1917 – 1991 років», «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки» (вих. 
№ 08-21/807/2-20 від 25.03.2020 р.). 

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). 

- Круглий стіл «Децентралізація влади в Україні: реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади» (м. 
Харків, 23 січня 2020р.); 

- Громадське обговорення змін до Конституції України щодо 
децентралізації влади (м. Харків, 29 лютого 2020р.); 

- Круглий стіл «Через консенсус – до змін у Конституцію у частині 
децентралізації» (м. Харків, 5 березня 2020р.); 

- Он-лайн круглий стіл Реформа місцевого самоврядування та 
управління: обмін досвідом в рамках Литовсько-Українського 
правового діалогу (5 листопада 2020р., м.Харків). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 
дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 
аркушів. – 1,7 д.а. 
 Статті: 

- Bytyak Y.P., Serohina S.H., Bodrova I.I., Chyrkin A.S., Shestopal S.S. 
Reform of decentralization and regional policy in the Visegrad. Opcion. Volume 
35. Issue 90-2, 2019. Pages 631-648 (0,3 д.а.): 

- Бодрова І.І., Сірець О.М. Громадський бюджет як форма 
партисипативної демократії на місцевому рівні. Державне будівництво та 
місцеве самоврядування: зб. наук. пр. Харків, 2020. Вип.39. С.141-160 (Index 
Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF) (0,5д.а.) 

Тези: 
- Бодрова І.І. Проблеми додержання конституційних засад на 

сучасному етапі реформування територіальної організації влади в Україні // 
Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика 
ЄС: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 
24 квітня 2020р.). Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. С. 141-144 (0,3 д.а.) 

Навчальний посібник 
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. (0,4 д.а.) 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи  



та практичних занять з навчальної дисципліни “Муніципальне право” 
(ступінь “Магістр”, спеціальність 081 “Право”) / уклад.: С. Г. Серьогіна, І. І. 
Бодрова, О.Ю. Лялюк та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава мудрого, 2020. 
– 66 с. (0,2 д.а.) 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням необхідних даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, Web of Science 
 Bytyak Y.P., Serohina S.H., Bodrova I.I., Chyrkin A.S., Shestopal S.S. 
Reform of decentralization and regional policy in the Visegrad. Opcion. Volume 
35. Issue 90-2, 2019. Pages 631-648. 
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 
наукометричних базах даних. 

- Бодрова І.І., Сірець О.М. Громадський бюджет як форма 
партисипативної демократії на місцевому рівні. Державне будівництво та 
місцеве самоврядування: зб. наук. пр. Харків, 2020. Вип.39. – С.141-160 
(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. Не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські. Не готувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії). Не була 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
- здійснювала співробітництво з експертами Університету імені Миколаса 
Ромеріса в рамках Меморандуму про співпрацю з питань муніципальної 
реформи 
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 № 7 від 23.11.2020 р. 


