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

«Реформування системно-структурної організації місцевого самоврядування 
в Україні» – 1,5 друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Реформування системно-структурної організації місцевого самоврядування 
в Україні» – 1,5 друк. арк.  

4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 
4.2. В роботі досліджено існуючу системно-структурну організацію 

органів місцевого самоврядування, визначено пріоритетні напрямки розвитку 
системи органів місцевого самоврядування та запропоновані шляхи щодо їх 
формування та розширення їх компетенції. 

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

- підготовка науково-консультативного висновку на проект Закону 
України «Про місцевий референдум», винесеного для громадського 
обговорення за запитом від Першого заступника Голови Верховної Ради 
України (№ 121-01-611 від 02.04.2021 року).  

- підготовка науково-консультативного висновку на проект Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про співробітництво 
територіальних громад» щодо упорядкування окремих питань 
співробітництва територіальних громад»  за запитом від Голови Комітету з 
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування  Верховної Ради України А. 
Клочко (№ 04-23/13-2021/251351 від 29.07.2021 року).  

 6. Зв’язок з практикою: 
6.1. не проводив. 
6.2. не готував 
6.3. не брав участі.  
6.4. прочитана лекція «Муніципальна служба: організаційно-правові 

аспекти» для керівників та посадових осіб місцевих рад та їх виконавчих 
органів в рамках сертифікатної програми «Юрист у сфері місцевого 
самоврядування» (26 листопада 2021 року, м. Харків). 
        6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 
влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

- Науково-консультативний висновок за зверненням депутата 
Харківської обласної ради Скоробагача В.І. вих. № 2-30р від 13.01.2021 року 
щодо наслідків не прийняття рішення про затвердження регламенту обласної 
ради на другій сесії, алгоритму подальших дій та порядку роботи Харківської 
обласної ради VIII скликання та виконавчого апарату обласної ради.  



7. Не являюсь. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 
 - Міжнародна науково-практична конференція Регіональна політика 

ЄС: концепції, напрямки, значення для України (м. Харків, 23 квітня 2021 
року); 

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

9. Видавнича діяльність - (загальний обсяг – 2,6 друк. арк.): 
Тези: 

1. Болдирєв С.В. Децентралізація публічної влади: поняття, ознаки, 
типологія // Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, значення 
для України: тези доповідей Міжнародної науково- 
практичної конференції (м. Харків, 23 квітня 2021 року). 
Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 173-175.(0,1 д.а.) 

2. Болдирєв С.В. Сучасний етап конституційної реформи в  Україні в 
частині місцевого самоврядування та територіальної організації влади: зміст, 
ризики та основні проблеми впровадження // 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. 15-18. 
(0,2 д.а.) 

Навчальні посібники: 
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. (одноосібно 0,4 д.а.). 

Статті:  
1. Svitlana Hryhorivna Serohina, Serhii Boldyriev, Tatyana Steshenko,  

Svitlana Fomina. Status and directions of perspective of the development of legal 
education: analysis of international  experience. CUESTIONES POLÍTICAS Vol. 
39 Nº 70 (2021). Р. 211-221 (0,6 д.а.), Web of Science 

2. Болдирєв С.В., Сидоренко О.О. Теоретично-правовий зміст 
децентралізації як державницького інституту. // Державне будівництво та 
місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : 
Право, 2021. – Вип. 41. – С. 48 - 61. (0,6 д.а.) 

3. Болдирєв С. В., Чубарь С. С. Сучасний стан реалізації реформи 
децентралізованого устрою України: наявні недоліки та труднощі в 
запровадженні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: 
"Юридичні науки". — 2021. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-
11-7700 (0,7 д.а.) 

  
9.1Web of Science:  Svitlana Hryhorivna Serohina, Serhii Boldyriev, Tatyana 



Steshenko  Svitlana Fomina. Status and directions of perspective of the 
development of legal education: analysis of international  experience. 
CUESTIONES POLÍTICAS Vol. 39 Nº 70 (2021). Р. 211-221. 
 9.2 Index Copernicus: Болдирєв С.В., Сидоренко О.О. Теоретично-
правовий зміст децентралізації як державницького інституту. // Державне 
будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. 
Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2021. – Вип. 41. – С. 48 - 61.   

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

Олени Віталіївни «Публічно-приватне партнерство в аспекті конституційної 
економіки», 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 № 6 від 16.11.2021 р. 
 

 
 


