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1. Чиркін Антон Сергійович. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри державного будівництва  

3. Тема науково-дослідницької роботи – Моделі місцевого самоврядування в 

країнах Вишеградської групи. (1,5 д.а.) 

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

місцевого самоврядування в країнах Вишеградської групи. (10,5 д.а.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – монографія, наукові статті, 

тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукову новизну отриманих результатів становить аналіз 

конституційно-правової основи організації місцевого самоврядування в 

країнах Вишеградської групи, зокрема, в Польщі, Словаччині, Угорщині, 

Чехії. Особливо актуальним є компаративістський аналіз специфіки 

муніципальних систем в Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та України. 

Крім того, впродовж звітного періоду досліджено конституційно-правову 

основу і процеси реформування органів місцевого самоврядування в 

зазначених країнах. 

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. Узагальнення практики не проводив. 

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): 

 - ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з Європейського 

права. 15 травня. м. Харків.  

 - Круглий стіл “Український конституціоналізм у сучасному вимірі”. 28 

червня 2019 року. м. Харків.  



- ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум. 24-28 вересня 2019 

року. м. Харків.  

 - Всеукраїнська науково-практична конференція до 100-річчя СНУ ім. 

В. Даля «Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні» 

24-25 жовтня 2019 року, м. Сєвєродонецьк.  

 - ХХІ Всеукраїнська наукова конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції». “Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого)”. 

1 листопада 2019 року.  

- Міжнародна наукова конференція "Парадигма конституційного права 

історія та сучасність: ХІІ Тодиківські читання", 1-2 листопада 2019 року, м. 

Харків.  

  - Міжнародна науково-практична конференція молодих учених 

"Юридична осінь 2019 року". 29 листопада 2019 року. м. Харків.  

9. Видавнича діяльність. (10,5 д.а.) 

 Монографія:  

  Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в 

Польщі, Угорщині, Чехії: монографія / А. С. Чиркін ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2019. - 220 с. – 9 д.а. 

  Статті: 

 - Нормативне закріплення матеріально-фінансової основи місцевого 

самоврядування в Польщі, Угорщині, Чехії // Україна і Європейський Союз: 

шлях до сталого розвитку. Збірник наукових статей за матеріалами ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з європейського права / 

редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк та ін. – Харків, 2019. –С. 151-157. (0,3 

д.а.) 

 - Теоретичні та практичні проблеми множинного громадянства в 

зарубіжних країнах // Молодий вчений. - 2019. - № 4(2). - С. 445-450. (0,25 

д.а.) (у співавторстві з Чубейко В. І.). 

  Тези:  

  - Принципи місцевого самоврядування в Конституціях Польщі, 

Угорщини, Чехії // Український конституціоналізм у сучасному вимірі : 

матеріали круглого столу, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. 

прав. наук України, Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава 

Мудрого. – Xарків, 2019. – С.  159-161. (0,2 д.а.) 

  - Демократичні зміни місцевого самоврядування в Чеській Республіці: 

ретроспективний аспект / Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси 

в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 1000-річчя з початку 

правління Ярослава Мудрого). Асоціація випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Х.: ФОП Бровін О.В., 

2019. –С. 18-20 (0,15 д.а.)  

 - Окремі аспекти удосконалення муніципальної системи України з 

урахуванням досвіду країн Вишеградської групи/ матеріали  Всеукраїнської 

науково-практичної конференції до 100-річчя СНУ ім. В. Даля 

«Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні» (24-25 



жовтня 2019 року, м. Сєвєродонецьк), Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2019. -С. 11-15. (0.2 д.а.) 

 - Актуальні питання удосконалення місцевого самоврядування в 

Україні: приклад країн Вишеградської групи// матеріали міжнародної 

наукової конференції "Сучасний вимір прав людини: конституційний 

контекст. ХІ Тодиківські читання", 1-2 листопада 2019 року, м. Харків. C. 

235-236. (0,2 д.а).  

 - Процес формування та сучасний стан регіональної демократії в 

Словаччині // матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

молодих учених "Юридична осінь 2019 року", Харків. 2019.- С. 77-80, (0,2 

д.а. ). 

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. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймав. 

17. Не приймав. 

18. Нагород і відзнак у звітному році не отримував. 

 

 

 

Асистент        Чиркін А. С. 
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