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1. Гринчак Алла Анатоліївна  
2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державного будівництва 
3. Особливості функціонування вищих органів державної влади у зарубіжних 

країнах: фактори, що впливають (форма держави тощо) 
4. Особливості функціонування вищих органів державної влади у зарубіжних 

країнах: фактори, що впливають (форма держави тощо)– 1,5 д.а. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР – 1 наукова стаття, 2 тез наукових 
доповідей. - 1,5 д.а. 
4.2. Аналіз конституційно-правових положень щодо  регулювання форми 

держави і практики їх реалізаціїї у зарубіжних країнах (зокрема, на прикладі 
європейських держав та ОАЕ) дозволив виокремити низку особливостей 
функціонування вищих органів державної влади.  
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) - ні 
5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 
інших нормативно-правових актів- ні. 
5.2.  Робота консультантом комітетів Верховної Ради України- ні. 
5.3.  Робота консультантом інших вищих та державних органів влади- ні. 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень - ні. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 
державних органів -ні. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 
України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування- ні. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам- ні. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян- ні. 

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 (вказати повну назву конференції, дату та 
місце проведення): 

Актуальні питанні правової теорії та юридичної практики, м. Одеса, 
Україна, 7-8 серпня 2020 р.  

Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах, м. Запоріжжя, 
21-22 серпня 2020 р.  

IV Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 23-25 
вересня 2020 р., НБК НЮУ імені Ярослава Мудрого 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.): 
1,5 д.а.  
 



Стаття: 
Гринчак А.А. Парламентська відповідальність уряду у європейських 

країнах. Проблеми законності. 2020. Вип. 149. С. 24-35.  URL: 
http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/201832  - (0,8 д.а.)  

Тези: 
Гринчак А.А. Особливості законодавчої влади в ОАЕ. Актуальні питанні 

правової теорії та юридичної практики: матеріали міжнародної науково-
практичної конференції, м.Одеса, 7-8 серпня 2020 р. Одеса: ГО 
"Причорноморська фундація права", 2020. С. 14-18. - 0,35 д.а. 

Гринчак А.А. Особливості форми правління ОАЕ. Інтеграція юридичної 
науки і практики в сучасних умовах: матер.міжн. наук.-практ. конф., м. 
Запоріжжя, 21-22 серпня 2020 р. Запоріжжя: Класичний приватний 
університет, 2020. С. 24-28 — 0,35 д.а. 

9.1 Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, Web of Science- відсутні. 

9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 
базах даних  

Гринчак А.А. Парламентська відповідальність уряду у європейських 
країнах. Проблеми законності. 2020. Вип. 149. С. 24-35.  URL: 
http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/201832  - (0,8 д.а.)  
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання - ні. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є- ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були- ні. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські- ні. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії) - ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
- Рецензент навчальних программ  у проекті Erasmus+ HRLAW “Європейське 
законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”, 
573861–EPP–1–2016–1–EE–EPPKA2–CBHE–JP  
- Координатор проекту Erasmus+ CRIMHUM “Модернізація магістерських 
програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням 
європейських стандартів з прав людини, 598471-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-
CBHE-JP  
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією- ні. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі- ні. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році - . 
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