
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  
доцента кафедри державного будівництва  

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

Фролова Олександра Олександровича  
за 2020 рік 

 
1. Фролов Олександр Олександрович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Конституційно-правове регулювання державної підтримки місцевого 
самоврядування зарубіжний досвід» – 1,5 друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Конституційно-правове регулювання державної підтримки місцевого 
самоврядування зарубіжний досвід» – 1,5 друк.арк.  
4.1 Форма впровадження: стаття, 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):   
- Міжнародна онлайн конференція «Взаємні здобутки Європейської 

Комісії „За демократію через право“ і органів конституційної юстиції та 



проблеми тлумачення у конституційному судочинстві“. (м. Київ. 25 червня 
2020 р.) 
 9. Видавнича діяльність: (загальний обсяг – 1,7 д.а.) 

Стаття:  
1. Serhii V. Boldyriev, Tatyana V. Steshenko, Oleksandr O. Frolov, Anton S. 

Chyrkin, Sergey S. Shestopal. Institutional transformation of the financial basis of 
the local self-government. Opción, Año 35, Regular No.90-2 (2019): 614-
630.(виконано одноосібно 0,5 д.а.) (Не включена до звіту за 2019 рік.) 

Тези: 
Фролов О.О Роль державних органів щодо забезпечення конституційних 

принципів місцевого самоврядування в Україні: реалії та перспективи 
вдосконалення// VII International Scientific and Practical Conference/ Modern 
Science: Problems and Innovations/ Stockholm 20-22 September 2020. 32-44. 
(0.5.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. (одноосібно 0,5 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. 
(одноосібно 0,2 д.а.) 

9.1. Scopus: Serhii V. Boldyriev, Tatyana V. Steshenko, Oleksandr O. Frolov, 
Anton S. Chyrkin, Sergey S. Shestopal. Institutional transformation of the financial 
basis of the local self-government. Opción, Año 35, Regular No.90-2 (2019): 614-
630. 

9.2. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у інших 
наукометричних базах даних. 
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. не приймав. 
17. Не приймав. 
18. Не отримував. 

 
  

 ________       О.О. Фролов 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 
протокол № 7 від 23.11.2020 р. 


