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1. Чиркін Антон Сергійович. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри державного 

будівництва  
3. Тема науково-дослідницької роботи – Конституційно-правове 

регулювання місцевого самоврядування в країнах ЄС і Латинської Америки. 
(1,5 д.а.) 

4. Обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 3,6 д.а. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР – наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень. 
4.2. Наукову новизну отриманих результатів становить аналіз 

конституційно-правової основи організації місцевого самоврядування в 
країнах Європейського Союзу і Латинської Америки. Особливо актуальним є 
порівняльне дослідження специфіки муніципальних систем країн ЄС, 
Латинської Америки 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.  Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів: 
 Брав участь у підготовці аналітичної записки на тему: 

«Конституційно-правове забезпечення децентралізації влади: вітчизняний і 
зарубіжний досвід (1 д.а.) направлено до Комітету з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування Верховної Ради України. 

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.) 

- Всеукраїнська науково-практична конференція “Взаємодія норм 
міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та 
інтеграції” (23 жовтня 2020 р. м. Сєвєродонецьк) 

- Міжнародна науково-практична конференція молодих учених 
"Юридична осінь 2020 року" (23 листопада 2020 року. м. Харків). 

9. Видавнича діяльність. (3,6 д.а.) 
 Статті: 
- Bytyak Y.P., Serohina S.H., Bodrova I.I., Chyrkin A.S., Shestopal S.S. 

Reform of decentralization and regional policy in the Visegrad. Opcion. Volume 
35. Issue 90-2, 2019. Pages 631-648 (одноосібно - 0,4 д.а.); 

- 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.) 

- Чиркін А.С. Особливості іберійської моделі місцевого самоврядування. 
Порівняльно-аналітичне право. № 1. 2020 р. С. 123-126. (0,5 д.а.) 

- Чиркін А.С. Особливості місцевого самоврядування Франції. 
Підприємництво, господарство і право. № 5. 2020 р. С. 176-180. (0,5 д.а.) 

- Чиркін А.С. Актуальні питання сучасної системи місцевого 
самоврядування України. Збірник наукових праць "Державне будівництво 
та місцеве самоврядування", 2020. вип. 39. С. 77-89. (0,5 д.а.) 

- Чиркін А.С. Рецентралізація як одна з основних тенденцій місцевого 
самоврядування Угорщини. Збірник наукових праць "Державне будівництво 
та місцеве самоврядування", 2020. вип. 40. С. 99-110. (0,5 д.а.) 

Тези:  
- Чиркін А.С. Головні тенденції реформування територіальної 

організації влади в країнах Європи. Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції “Взаємодія норм міжнародного і національного 
права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції”. Сєвєродонецьк: вид-
во СНУ ім. В. Даля, 2020, С. 70-74. (0,3 д.а.) 

- Чиркін А.С. Актуальні напрямки модернізації муніципальної системи 
України з урахуванням досвіду країн Вишеградської групи. Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених "Юридична 
осінь 2020 року", С. 87-90. (0,2 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 0,3 д.а.) 



9.1. Scopus: Serhii V. Boldyriev, Tatyana V. Steshenko, Oleksandr O. 
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9.2. Index Copernicus: 
- Чиркін А.С. Особливості іберійської моделі місцевого самоврядування. 

Порівняльно-аналітичне право. № 1. 2020 р. С. 123-126. (0,5 д.а.) 
- Чиркін А.С. Особливості місцевого самоврядування Франції. 

Підприємництво, господарство і право. № 5. 2020 р. С. 176-180. (0,5 д.а.) 
- Чиркін А.С. Актуальні питання сучасної системи місцевого 

самоврядування України. Збірник наукових праць "Державне будівництво та 
місцеве самоврядування", 2020. вип. 39. С. 77-89. (0,5 д.а.) 

- Чиркін А.С. Рецентралізація як одна з основних тенденцій місцевого 
самоврядування Угорщини. Збірник наукових праць "Державне будівництво 
та місцеве самоврядування", 2020. вип. 40. С. 99-110. (0,5 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. 
 
 
 
 _________      Чиркін А. С. 
 

 

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

 
 
 


