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3. Загальна характеристика елементів конституційно-правового статусу 

уряду в країнах ЄС та Україні (1 д.а.). 

4. Загальна характеристика елементів конституційно-правового статусу 

уряду в країнах ЄС та Україні (1 д.а.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – тези наукових доповідей, наукові 

статті. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у наданні загальної 

характеристики окремих елементів конституційно-правового статусу уряду в 

країнах Європейського Союзу та Україні у порівняльно-правовому аспекті, 

наданні науково обґрунтованих рекомендацій по удосконаленню конституційно-

правового статусу Кабінету Міністрів України, зокрема, його відповідальності. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів – 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) – 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів – 

приймала участь у підготовці наукового висновку для Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування Верховної Ради України на проект Закону про всеукраїнський 

референдум № 2182 від 26.09.2019 

- приймала участь у підготовці наукового висновку для Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування Верховної Ради України на проект закону «Про місцевий 

референдум» № 1221 від 02.09.2019 

- приймала участь у підготовці наукового висновку для Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування Верховної Ради України на проект Закону № 1123 від 

29.08.2019 року «Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною 

ініціативою» 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади – 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень –не проводила 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів – не готувала 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування – 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не проводила 
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6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян:  

приймала участь у підготовці наукового висновку для Конституційного Суду 

України щодо особливостей здійснення місцевого самоврядування та виконавчої 

влади у місті Києві (№ 361-16/4495 від 22.10.2019) 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) –ні 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) International scientific and practical conference «New challenges of legal 

science in Ukraine and EU countries», 19-20 квітня 2019 року, м. Мішкольц, 

Угорщина 

2) Науково-практичний семінар для молодих учених та аспірантів «Проблеми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», 17 

травня 2019 року, м. Харків, Україна; 

3) Панельна дискусія «Європейська інтеграція крізь призму конституційного 

права» в рамках ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму, 24-28 

вересня 2019 року, м. Харків, Україна. 

9. Видавнича діяльність: 

Cтатті: 

1) Муртіщева А. О. Конституційний контроль у механізмі 

конституційно-правової відповідальності урядів країн ЄС: постановка питання. 

Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. 2019. Вип. 37. 

С. 257-267 (0,54 д.а.). 

Тези: 

1) Муртіщева А. О. Перспектива запровадження конструктивного вотуму 

недовіри в Україні. New challenges of legal science in Ukraine and EU countries (м. 

Мішкольц, 19-20 квітня 2019 р.). Мішкольц, Угорщина, 2019. С. 72-75 (0,25 д.а.). 

2) Муртіщева А. О. Окремі питання удосконалення конституційно-правової 

відповідальності уряду в Україні шляхом рецепції європейського досвіду. 

Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу: зб. тез наук. доп. за матеріалами науково-практичного семінару, Харків, 

2019. С. 68-73 (0,24 д.а.). 

9.1. –  

9.2. Муртіщева А. О. Конституційний контроль у механізмі конституційно-

правової відповідальності урядів країн ЄС: постановка питання. Державне 

будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. 2019. Вип. 37. С. 257-267 

(Index Copernicus). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії) –  

15. Співробітництво з закордонними організаціями – 
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16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: у 

складі Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації за 

підтримки голови Харківської обласної державної адміністрації організація VІ 

Міждисциплінарного наукового квесту «У пошуках скарбів науки» з нагоди Дня 

науки, 18 травня 2019 р. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі –не 

приймала 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році –не отримувала 

 

Асистент        А. О. Муртіщева 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри державного будівництва 

«26» листопада 2019 року, протокол № 8 
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