
Індивідуальний звіт 
доцента кафедри державного будівництва,  

к.ю.н. Бодрової І.І. за 2021 рік 
 
1. Бодрова Ірина Іванівна 
2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державного 
будівництва 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – 
«Конституційно-правове регулювання взаємовідносин органів місцевого 
самоврядування з органами державної влади в Україні» (1,5 д.а.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 
«Конституційно-правове регулювання взаємовідносин органів місцевого 
самоврядування з органами державної влади в Україні» (1,5 д.а.) 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР – підрозділ монографії, наукові 
статті, тези наукових доповідей  
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Проаналізовано зміни у правовому регулюванні організації та 
здійснення місцевого самоврядування на базовому, субрегіональному та 
регіональних рівнях територіальної організації влади у контексті 
впровадження принципів субсидіарності та децентралізації влади. 
Досліджено проблеми системно-структурної організації виконавчої влади на 
територіальному рівні, функціональної взаємодії її з органами місцевого 
самоврядування, виявлено їх правові, інституційні, компетенційні, 
матеріально-фінансові аспекти. Визначено заходи подальшого впровадження 
реформи децентралізації влади, оптимізації взаємодії органів місцевого 
самоврядування та органів державної влади, напрями удосконалення їх 
конституційно-правового регулювання. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів 
 Член робочої групи з удосконалення правового регулювання діяльності 
асоціацій органів місцевого самоврядування Комітету ВРУ з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування  
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 
інших нормативно-правових актів. 

Підготовлені науково-консультативні висновки на: 
- проект Закону України «Про місцевий референдум» (реєстр. № 

5512); 
- проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

засади державної регіональної політики» (реєстр. № 5323);  
- проекти законів України «Про громадський нагляд» (реєстр. № 

5621); 
- проект Постанови Верховної Ради України «Про посвідчення і 

нагрудний знак депутата місцевої ради» (реєстр. № 4453); 



- проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів 
України щодо забезпечення мовних прав корінних народів, національних 
меншин України у сфері освіти» (реєстр. № 4648). 
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 
«Відповідальність органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав 
внутрішньо переміщених осіб і осіб, які постраждали внаслідок конфлікту, в 
контексті децентралізації та гендерного підходу» (3 д.а. / 0,5 д.а.). 
6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненнями суддів 
Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

- брала участь у підготовці наукового висновку за зверненням Судді 
Конституційного Суду України О.О. Первомайського щодо висловлення 
наукової позиції з окремих питань, порушених у контексті оцінки 
конституційності положень п.6 ч.1 ст.4, ч.3 ст.11 Закону України «Про 
добровільне об'єднання територіальних громад» 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 
 Участь у Всеукраїнській онлайн-нараді «Проблеми районних та 
обласних рад та шляхи їх подолання у контексті децентралізації», 
організованій Українською асоціацією районних та обласних рад 
(18.02.2021р.) 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 
та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
 Підготовлені науково-консультативні висновки: 

- за зверненням Комітету з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
Верховної Ради України щодо виконання передбачених ст.44 Закону України 
«Про місцеве самоврядування» делегованих повноважень самостійно 
обласною радою; 

- за зверненням Судді Конституційного Суду України О.О. 
Первомайського щодо висловлення наукової позиції з окремих питань, 
порушених у контексті оцінки конституційності положень п.6 ч.1 ст.4, ч.3 
ст.11 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»; 

- за зверненням Управління Служби безпеки України в Харківській 
області щодо роз’яснення окремих питань правового статусу виконавчого 
комітету Харківської міської ради; 



- за зверненням Управління Служби безпеки України в Харківській 
області щодо правової оцінки діяльності представників псевдогромади міста 
Харкова; 

- за зверненням Голови Харківської обласної ради щодо додержання 
вимог нормопроєктувальної техніки при підготовці проєкту регламенту 
Харківської обласної ради VIII скликання; 

- за зверненням першого заступника Харківського міського голови щодо 
нормативності розпорядження Голови Харківської обласної державної 
адміністрації від 17.05.2016 р. № 181 «Про перейменування об’єктів 
топоніміки м. Харкова». 
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). 

- ІІІ науково-практична конференція «Права людини і демократія» (13 
травня 2021 року, м. Харків); 

- Круглий стіл «Україна на шляху європеїзації територіальної 
організації влади та публічного управління: здобутки, виклики та 
перспективи» (14 травня 2021р., м. Харків); 

- IV Міжнародний правничий форум «Права людини та публічне 
врядування» (21 травня 2021 року, м. Чернівці) 

- Круглий стіл «Правовий статус асоціацій органів 
місцевого самоврядування: проблеми та перспективи», організований 
Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (14 
червня 2021р., м. Київ);  

- Науково-практична конференція «ЄСПЛ як інструмент 
демократичних перетворень в Україні» (23 червня 2021р., Zoom). 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 
дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 
аркушів. 
 Загальний обсяг – 6,5 д.а.  
 Монографія: 
 1) Бодрова І.І. Адміністративно-територіальний устрій як об'єкт 
конституційно-правової політики незалежної України: сучасний стан і 
напрями вдосконалення. – В кн.: Правова наука України: сучасний стан, 
виклики та перспективи розвитку: монографія / редкол.: О.В. Петришин, В.А. 
Журавель, Н.С. Кузнєцова; Нац. акад. прав. наук України. – Харків: Право, 
2021. – С. 171-185 (1 д.а.); 
 2) Бодрова І.І. 2.1. Основні напрями модернізації адміністративно-
територіального устрою в Україні; 2.3. Концептуальні основи децентралізації 
повноважень та їх конституційно-правове забезпечення; 2.4. Конституційно-
правове забезпечення державного нагляду за додержанням органами 
місцевого самоврядування Конституції та законів в Україні. – В кон. 



Конституційно-правове забезпечення реформи децентралізації влади: 
вітчизняний та зарубіжний досвід / [О. В. Петришин, С. Г. Серьогіна, 
І. І. Бодрова та ін.] ; редкол.: Ю. П. Битяк, І. І. Бодрова, П. М. Любченко [та 
ін.]; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. 
самоврядування. – Харків : Право, 2020. Серія «Наукові доповіді». Вип. 25. 
С. 143-157; 177-198; 199-214 (2,2 д.а.) (не увійшла до звіту 2020 року).  
 Статті: 

1) Yana V. Gaivoronskaya, Olga I. Miroshnichenko, Daria A. Petrova, 
Iryna I. Bodrova. Legal Schemes For The Protection Of Personal Data In The 
Context Of Digitalization. Revista San Gregorio. 2021 Núm. 44 (2021). Р. 21-26 
(0,5 д.а.); 

2) Серьогіна С. Г., Бодрова І. І., Петришина М. О. Муніципально-
правова політика як пріоритетний напрямок правової політики в умовах 
реформування територіальної організації влади та європейської інтеграції 
України (у співавт.). Віcник Національної академії правових наук України. 
2021, № 3. С. 129 – 143 (0,7 д.а.); 

3) Бодрова І.І. Добровільне об’єднання територіальних громад як 
конституційна гарантія місцевого самоврядування в Україні. Державне 
будівництво та місцеве самоврядування. 2021. Вип. 41. С. 76-92 (0,8 д.а.). 

Тези: 
1) Бодрова І.І. Напрями розвитку реформи децентралізації влади в 

Україні // Україна на шляху європеїзації територіальної організації влади та 
публічного управління: здобутки, виклики та перспективи: зб. наук. ст. та тез 
повід. за матеріалами круглого столу, м. Харків, 14 травня 2021 р. / редкол. 
С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, О.Ю. Лялюк. Харків: НДІ держ. буд-ва та місц. 
самоврядування, 2021. С. 10-14 (0,3 д.а.). 

Навчальні посібники: 
1) Державне будівництво і місцеве самоврядування : посіб. для підгот. 

до іспиту / С. Г. Серьогіна , О. Ю. Лялюк, І. І. Бодрова та ін. – Харків : Право, 
2021. – 212 с. (1.д.а.). 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням необхідних даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, Web of Science 

1) Yana V. Gaivoronskaya, Olga I. Miroshnichenko, Daria A. Petrova, Iryna 
I. Bodrova. Legal Schemes For The Protection Of Personal Data In The Context Of 
Digitalization. Revista San Gregorio. 2021 Núm. 44 (2021). Р. 21-26 (Web of 
Science); 

2) Серьогіна С. Г., Бодрова І. І., Петришина М. О. Муніципально-
правова політика як пріоритетний напрямок правової політики в умовах 
реформування територіальної організації влади та європейської інтеграції 
України (у співавт.). Віcник Національної академії правових наук України. 
2021, № 3. С. 129 – 143 (Scopus). 
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 
наукометричних базах даних. 

1) Бодрова І.І. Добровільне об’єднання територіальних громад як 
конституційна гарантія місцевого самоврядування в Україні. Державне 



будівництво та місцеве самоврядування. 2021. Вип. 41. С. 76-92 (Index 
Copernicus). 
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. 

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         Ірина БОДРОВА 
 
 
 Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 

протокол № 6 від 16.11.2021 р. 
 
 

 


