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1. Муртіщева Аліна Олександрівна 
2. кандидат юридичний наук, асистент кафедри державного будівництва 
3. Порівняльно-правовий аналіз окремих елементів конституційно-правового статусу 
уряду держав ЄС та України (1 д. а.) 
4. Порівняльно-правовий аналіз окремих елементів конституційно-правового статусу 
уряду держав ЄС та України (17,89 д.а.) 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР – дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук, розділ монографії, тези наукових доповідей та повідомлень 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у наданні порівняльно-правової 
характеристики окремих елементів конституційно-правового статусу уряду в зарубіжних 
країнах та Україні в контексті розвитку правової держави та громадянського суспільства, 
наданні рекомендацій по удосконаленню конституційно-правової відповідальності Кабінету 
Міністрів України. 
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 – 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-
консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України –  
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 
соціологічних досліджень –  
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 
органів:  
Аналітична записка. Конституційно-правове забезпечення реформи децентралізації влади: 
вітчизняний та зарубіжний досвід (1 д. а.). 
6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 
Конституційного Суду України –  
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: участь у роботі круглого столу 
«Децентралізація влади в Україні: реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади», в межах якого прочитана лекція «Європейська хартія 
місцевого самоврядування як основа для визначення повноважень місцевих рад базового, 
субрегіонального та регіонального рівнів» для депутатів, керівників та посадових осіб 
місцевих рад сіл, селищ, міст, районів та Харківської обласної ради (23 січня 2020 року, м. 
Харків) 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 
самоврядування, організацій та громадян –  
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення): 

- Круглий стіл «Децентралізація влади в Україні: реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади», 23 січня 2020 року, м. Харків, Україна; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Particularităţile adaptării legislaţiei 
Republicii Moldova și Ucrainei la legislaţia Uniunii Europene», 27-28 березня 2020 р., м. 
Кишинів, Республіка Молдова; 
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- Міжнародна онлайн-конференція «Взаємні здобутки Європейської Комісії «За 

демократію через право» і органів конституційної юстиції та проблеми тлумачення у 
конституційному судочинстві», 25 червня 2020 року;  

- Литовсько-український діалог, круглий стіл «Реформа місцевого самоврядування та 
управління: обмін досвідом, 05 листопада 2020 р., м. Харків, Україна;  

- Міжнародна науково-практична конференція «Юридична осінь 2020», 23 листопада 
2020 року, м. Харків, Україна.  
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 
надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 

1) Муртіщева А. О. Конституційно-правова відповідальність уряду в державах 
Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2019. 280 с. (15,3 д.а.) 

2) Муртіщева А. О. Конституційно-правова відповідальність уряду в державах 
Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.02. Харків, 2019. 20 с. (1,28 д.а.) 

3) Murtishcheva A. The principle of legality as a foundation of modern civil society. 
Improvement of the legal culture as a basis for the formation of civil society of modern times: 
collective monograph. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2020. P. 93-109. DOI https://doi.org/10.36059/978-
966-397-191-9/93-109 (1,14 д.а.) 

4) Murtishcheva A. O. Constitutional control over governmental legal acts: European and 
Ukrainian experience. Particularităţile adaptării legislaţiei Republicii Moldova și Ucrainei la 
legislaţia Uniunii Europene: conferinţa internaţională știinţifico-practică, Chișinău, 27-28 
martie 2020. P. 48-51. (0,17 д.а.) 

5) Муртіщева А. О., Врещ Ю. О., Радченко О. А. Правове регулювання лобізму: досвід 
зарубіжних країн, перспективи для України. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 
Серія: "Юридичні науки". 2020. 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-6015 (особистий 
внесок – 0,3 д.а.) 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 
Scopus, Web of Science – 
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних: 
Муртіщева А. О., Врещ Ю. О., Радченко О. А. Правове регулювання лобізму: досвід 
зарубіжних країн, перспективи для України. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 
Серія: "Юридичні науки". 2020. 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-6015 (Index 
Copernicus International (ICI)) 
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 – 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією:  
- у складі Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації участь у 
Регіональній зустрічі представників Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки 
України із членами Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації 
(23 вересня 2020 р.) 
- у складі Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації участь у 
Харківському форумі «Наука: діалог поколінь» (13 жовтня 2020 р.) 
- у рамках співпраці із Радою молодих вчених при Харківській обласній державній 
адміністрації 16 листопада 2020 р. прочитана онлайн лекція «Організація публічної влади в 
Україні» для студентів-маркетологів 1-4 курсів Харківського національного технічного 
університету сільського господарства ім. Петра Василенка. 
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17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 
Подяка Харківської обласної організації Союзу юристів України з нагоди святкування 8 
жовтня 2020 року Дня юриста 
 
 
 
 

Асистент           А. О. Муртіщева 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 
протокол № 7 від 23.11.2020 р. 

 


