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1. Болдирєв Сергій В’ячеславович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Вплив децентралізації на системно-структурну організацію органів 
місцевого самоврядування в Україні» – 1,5 друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Вплив децентралізації на системно-структурну організацію органів 
місцевого самоврядування в Україні» – 3,2 друк. арк.  

4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 
4.2. В роботі досліджено існуючу законодавчу базу та запропоновано 

зміни до Конституції України щодо системно-структурної організації органів 
місцевого самоврядування, визначено пріоритетні напрямки розвитку системи 
органів місцевого самоврядування щодо їх формування та розширення їх 
компетенції. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 
інших нормативно-правових актів. 

Брав участь у підготовці науково-консультативного висновку на проект 
Закону України «Про медіа в Україні» (реєстр. № 2693-2 від 29.05.2020р.) 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. не проводив. 
6.2. не готував 
6.3. не брав участі.  
6.4. прочитана лекція «Напрямки муніципальної реформи» для 

депутатів, керівників та посадових осіб місцевих рад сіл, селищ, міст, районів 
та Харківської обласної ради (23 січня 2020 року, м. Харків). 

6.5. Не приймав участі.  
7. Не являюсь. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 
 - Круглий стіл «Децентралізація влади в Україні: реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади» (м. Харків, 23 
січня 2020 р.) 

- Інклюзивні публічні консультації щодо змін до Конституції України в 
частині децентралізації (м. Харків, 27 лютого 2020 р.)  

- Панельна дискусія на тему наукового виміру конституційного 
забезпечення децентралізації. (м. Київ, 13 березня 2020 р.) 

- ХХІV науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 
юриспруденції», (м. Харків, 30 травня. 2020 р.) 

- Он-лайн круглий стіл «Муніципальна реформа в Україні: проблеми та 
перспективи» (7 грудня 2020р., м. Харків). 

9. Видавнича діяльність - (загальний обсяг – 3,2 друк. арк.): 



Тези: 
1. Болдирєв С. В. Децентралізація в Україні: проблеми реалізації та 

шляхи їх вирішення // Матеріали ХХІV науково-практичної конференції 
«Теорія та практика сучасної юриспруденції», м. Харків, 30 травня. 2020 р. 
Харків, 2020. С. 210-212. (0,1 д.а.) 

Статті:  
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 0,4 д.а.) 

2. Болдирєв С.В., Цувіна А.А. Децентралізація державної влади як одна 
з умов побудови ефективної системи територіальної організації влади в 
Україні// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. 
Вернадського Серія: Юридичні науки, Том 30 (69) № 6, 2019. – С. 35-40. (0,5 
д.а.) (Не включена до звіту за 2019 рік.) 

3. Болдирєв С.В., Кузьменко Б.С. Перспектива запровадження 
двопалатного парламенту в Україні. // Державне будівництво та місцеве 
самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 
2019. – Вип. 38. – С. 76-89. (0,5 д.а.) (Не включена до звіту за 2019 рік.) 

4.  Болдирєв С. В., Чубарь С. С. Французький досвід організації 
публічної влади на місцях та сучасний стан конституційної реформи в 
Україні в частині децентралізації влади: ризики, проблеми запровадження // 
Право і суспільство, Науковий журнал №2, 2020. – С. 13-19. (0,6 д.а.) 

5. Болдирєв С. В., Чубарь С. С. Особливості  проведення в 2020 році 
місцевих виборів за Виборчим кодексом України: загрози та небезпеки 
законодавчих новацій. // Державне будівництво та місцеве самоврядування : 
зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2020. – Вип. 39. – С. 
121-136. (0,6 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 0,4 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. 
(одноосібно 0,2 д.а.) 

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

9.2 Index Copernicus: Болдирєв С.В., Цувіна А.А. Децентралізація 
державної влади як одна з умов побудови ефективної системи територіальної 
організації влади в Україні// Науковий журнал «Вчені записки Таврійського 



національного університету імені В.І. Вернадського» Серія: Юридичні науки, 
Том 30 (69) № 6 2019. – С. 35-40.  

Index Copernicus: Болдирєв С.В., Кузьменко Б.С. Перспектива 
запровадження двопалатного парламенту в Україні. // Державне будівництво 
та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : 
Право, 2019. – Вип. 38. – С. 76-89.  

 Index Copernicus: Болдирєв С. В., Чубарь С. С. Французький досвід 
організації публічної влади на місцях та сучасний стан конституційної 
реформи в Україні в частині децентралізації влади: ризики, проблеми 
запровадження // Право і суспільство, Науковий журнал №2, 2020. – С. 13-19.  

Index Copernicus: Болдирєв С. В., Чубарь С. С. Особливості проведення в 
2020 році місцевих виборів за Виборчим кодексом України: загрози та 
небезпеки законодавчих новацій. // Державне будівництво та місцеве 
самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 
2020. – Вип. 39. – С. 121-126.   

10. Не являюсь. 
11. Не являюсь. 
12. виступав в якості офіційного опонента по дисертації Боровицького 

Олександра Андрійовича «Конституційно-правові засади діяльності Вищої 
ради правосуддя», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 

13. Не готував.  
14. Не був. 
15. Не співробітничав. 
16. Не брав участі. 
17. Не брав участі. 
18. Не отримував.  

 
 
   _________                                                        Болдирєв С.В.  
 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 
протокол № 7 від 23.11.2020 р. 
 
 

 
 
 


