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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 в Україні» – 1,5 друк.арк. 

4.  Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Конституційно-правове регулювання державної підтримки місцевого 
самоврядування в Україні» – 1,6 друк.арк.  

4.1.    Форма впровадження: стаття, тези наукових доповідей. 
4.2.    В роботі досліджена специфіка конституційно-правового регулювання 

державної підтримки місцевого самоврядування України. Проведено 
аналіз рівня децентралізації та особливості організаційно-правових 
систем муніципального управління в Україні. Запропоновано шляхи 
модернізації національного законодавства щодо вдосконалення 
державної підтримки та гарантування місцевого самоврядування в 
Україні.  

5.       Не здійснював. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Узагальнював  практику  діяльності міської ради щодо створення робочих 

органів Харківської міської ради  
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):   
- Круглий стіл «Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, значення 
для України» (м. Харків, 23.04.2021 р.) 
- Науково-практична конференція XXXIV Харківські політологічні 
читання (м. Харків, 21.04.2021 р.) 
- Круглий стіл «Україна на шляху європеізації територіальної організації 
влади та публічного управління: здобутки, виклики та перспективи» (м. 
Харків, 14.05.2021 р.) 

 9. Видавнича діяльність: (загальний обсяг – 1,5 д.а.) 
Статті: 
Фролов О.О., Шутова О.С.  Теоретичний аспект принципів місцевого 

самоврядування. Теорія і практика правознавства. Вип. 20., 2021. (0,8 д.а.). 
Фролов О.О. Конституційні засади державної політики-підтримки й 

гарантування місцевого самоврядування. Збірник наукових статей. Innovations 
and prospects of world science. For being an active participant in IV International  
Scientific and Practical Conference, Perfect Publishing, Vancouver, Canada, Р. 
1357-1365. (0, 4 д.а.) 

Тези: 



Фролов О.О. Сутність принципів місцевого самоврядування. Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених "Юридична 
осінь 2021 року", С. 77-81. (0,3 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. 
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. Отримав Подяку від т.в.о. начальника Інституту  підготовки кадрів для 

органів СБУ, як найкращий викладач очима курсантів 2020/2021 року. 
 
 

 

 ________       О.О. Фролов 

   
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 
протокол № 6 від 16.11.2021 р. 

 


