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

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

засади організації муніципальної влади в країнах Латинської Америки. (1,5 
д.а.) 

4. Обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 1,5 д.а. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР – наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень. 
4.2. Наукову новизну отриманих результатів становить конституційно-

правове дослідження організації і функціонування муніципальної влади в 
країнах Латинської Америки. 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. Прочитані лекції практичним працівникам. 
 В межах сертифікатної програми “Організація роботи депутата 
місцевої ради” проводив лекції депутатам місцевих ради.  
 В межах сертифікатної програми “Юрист у сфері місцевого 
самоврядування” викладав лекції представникам органів місцевого 
самоврядування.  



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): 

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

- Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та 
перспективи (21 травня 2021 р., м. Львів) 

- Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та 
застосування в юрисдикційній практиці. ХIV Тодиківські читання. (11 червня 
2021 року) м. Харків. 

- Міжнародна науково-практична конференція молодих учених 
"Юридична осінь 2021 року" (18 листопада 2021 року. м. Харків). 

9. Видавнича діяльність. (3,7 д.а.) 
Розділ монографії: 
Чиркін А.С. Конституційно-правове забезпечення реформи 

децентралізації влади: вітчизняний та зарубіжний досвід /[О. В. Петришин, 
С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова та ін.] ; редкол.: Ю. П. Битяк, І. І. Бодрова, П. М. 
Любченко [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. 
самоврядування. – Харків : Право, 2020. – 236 с. (1 д.а. ) (не увійшла до звіту 
2020 р.) 

Статті: 
1) Чиркін А.С. Місцевий референдум як форма муніципальної 

нормотворчості: досвід країн Вишеградської групи. Юридичний науковий 
електронний журнал. № 3. 2021. С. 76-79. (0,5 д.а.) 

2) Чиркін А.С. Constitutional and legal basis of territorial organization 
public authorities in the countries of Central and Eastern Europe. Державне 
будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. 
Серьогіна (голова) та ін. – Харків : Право, 2021. – Вип. 42. C. 97-108. (0, 5 д. 
а.) 

3) Чиркін А.С. Overview of the local government powers in the field of the 
environment protection: the European experience. Збірник наукових праць 
"Актуальні проблеми права: теорія і практика" № 2 (42) (2021). 
Сєвєродонецьк. С. 55-66. (0,5 д.а.) 

 
Тези:  
1) Чиркін А.С. Регіоналізація як форма децентралізації: досвід країн 

Вишеградської групи. Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, 
значення для України. Тези доповідей міжнародної науково-практичної 
конференції (23 квітня 2021 року, м. Харків) С. 203.-207. (0,2 д.а.)  

2) Чиркін А.С. Локальна демократія в країнах Вишеградської групи. 
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.82-86 (0,2 д.а.) 

3) Чиркін А.С. Актуальні питання інституту префекта в європейських 
країнах. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною 
участю “Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та 
перспективи” (25 травня 2021 р. Львів). С. 122-126. (0,2 д.а.) 

4) Чиркін А.С. Діяльність органів місцевого самоврядування 
європейських країн у сфері охорони навколишнього природного середовища. 
Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та застосування в 
юрисдикційній практиці. ХIV Тодиківські читання. Збірка тез наукових 
доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (11 червня 2021 
року) м. Харків. (0,3 д.а.) 

5) Чиркін А.С. Статутна нормотворчість громад в країнах Центрально-
Східної Європи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
молодих учених "Юридична осінь 2021 року", С. 87-90. (0,3 д.а.) 

9.2. Index Copernicus: 
- Чиркін А.С. Місцевий референдум як форма муніципальної 

нормотворчості: досвід країн Вишеградської групи. Юридичний науковий 
електронний журнал. № 3. 2021. С. 76-79. (0,5 д.а.) 

- Чиркін А.С. Constitutional and legal basis of territorial organization public 
authorities in the countries of Central and Eastern Europe. Державне будівництво 
та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна (голова) та 
ін. – Харків : Право, 2021. – Вип. 42. C. 97-108. (0, 5 д. а.) 

- Чиркін А.С. Overview of the local government powers in the field of the 
environment protection: the European experience. Збірник наукових праць 
"Актуальні проблеми права: теорія і практика" № 2 (42) (2021). 
Сєвєродонецьк. С. 55-66. (0,5 д.а.) 

10. Член редакційної колегії всеукраїнського наукового журналу «Право 
і суспільство». 

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. Подяка ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого за багаторічну сумлінну 

працю, високий професіоналізм та з нагоди святкування Дня Університету . 
 
 _________      Чиркін А. С. 
 

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


