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1. Муртіщева Аліна Олександрівна 
2. Кандидат юридичний наук, асистент кафедри державного будівництва 
3. Конституційно-правова відповідальність вищого органу виконавчої влади в 

країнах Європейського Союзу та України (1 д. а.) 
4. Конституційно-правова відповідальність вищого органу виконавчої влади в 

країнах Європейського Союзу та України (1 д. а.) 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР – розділ монографії, наукові статті, 

тези наукових доповідей та повідомлень 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у компаративному 

дослідженні елементів конституційно-правового статусу уряду в зарубіжних країнах 
та Україні, зокрема, компетенції та відповідальності в контексті глобальних світових 
викликів сучасності; дослідження системно-структурних та функціонально-
компетенційних перетворень в системі публічної влади в Україні. 

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 науково-консультативного висновку на запит 

Першого заступника Голови Верховної Ради України № 121-01-611 від 02.04.2021 
року щодо проекту закону «Про місцевий референдум», винесеного для громадського 
обговорення. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України:  
Працюю в робочій групі з удосконалення правового регулювання діяльності 

асоціацій органів місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з 
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування.   

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-
консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України – ні 

6. Зв’язок з практикою: 
6.2. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного 

Суду та Конституційного Суду України –  
Приймала участь у підготовці науково-консультативного висновку за 

зверненням судді Конституційного Суду України Первомайського О. О. щодо 
добровільного об’єднання територіальних громад вх. № 125-01-2154 від 30.12.2020. 

6.3. Прочитані лекції практичним працівникам:  
прочитана лекція для депутатів Харківської міської ради «Організація роботи 

депутата міської ради щодо підготовки та направлення депутатських запитів, 
звернень і запитань» (30 червня 2021 року, м. Харків). 

6.4. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян: 

1) Науково-консультативний висновок за зверненням депутата Харківської 
обласної ради Скоробагача В.І. щодо роз’яснення правомірності дій голови обласної 
ради вих. № 1-30р від 13.01.2021. 

2) Науково-консультативний висновок за зверненням депутата Харківської 
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обласної ради Скоробагача В.І. щодо наслідків не прийняття рішення про 
затвердження регламенту обласної ради на другій сесії вих. № 2-30 р від 13.01.2021. 

3) Науково-консультативний висновок за зверненням начальника Управління 
Служби безпеки України в Харківській області вх. № 125-01-821 від 07.05.2021. 

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): 

- Міжнародна науково-практична конференція «European potential for the 
development of legal science, legislation and law enforcement practice» 26-27 лютого 
2021 року, м. Влоцлавек, Республіка Польща; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика ЄС: 
концепції, напрямки, значення для України», 23 квітня 2021 року, м. Харків, 
Україна; 

- Круглий стіл «Україна на шляху європеїзації територіальної організації влади 
та публічного управління: здобутки, виклики та перспективи», 14 травня 2021 р. , м. 
Харків, Україна;  

- Друга міднародна наукова конференція «Art and science in the modern 
globalized space» (присвячена Дню науки в Україні), 17-18 травня 2021 року, м. 
Харків, Україна; 

- Міжнародна наукова конференція «Сучасні конституційні доктрини: 
проблеми формування та застосування в юрисдикційній практиці» (ХІV Тодиківські 
читання), 11 червня 2021 року, м. Харків, Україна; 

- Круглий стіл, організований Комітетом з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування «Правовий 
статус асоціацій органів місцевого самоврядування: проблеми та перспективи», 14 
червня 2021 р., м. Київ, Україна; 

- Сателітний захід «Європейські цінності та конституційне правосуддя» в 
рамках V Харківського міжнародного юридичного форуму, 20 вересня 2021 року, м. 
Харків, Україна; 

- Вебінар “Спартанці науки: інтервенція академічної доброчесності” з Джейком 
Каспером та Брендоном Арнолдом, організованого в рамках проекту «Ініціатива 
академічної доброчесності та якості освіти - Academic IQ», 27 вересня 2021 року; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Юридична осінь 2021», 18 
листопада 2021 року, м. Харків, Україна.  

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 
дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів 
(загальний обсяг 4,6 д.а.): 

Розділ монографії: 
1) Муртіщева А. О. Імплементація положень Європейської хартії місцевого 

самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи конституційного 
забезпечення. 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. С. 
46-82. Серія «Наукові доповіді»; вип. 25 (особистий внесок – 2 д.а., не увійшла у звіт 
за 2020 рік); 

Статті: 
1) Муртіщева А. О. Компетенція уряду в контексті принципу поділу державної 
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влади: сучасні виклики. Державне будівництво та місцеве самоврядування. Харків, 
2021. Вип. 41. С. 150-162 (0,6 д.а.); 

2) Chupryna Y., Murtishcheva A., Kravtsov D., Poproshaieva O., Zakomorna K. 
Constitutional guarantees of the right to work due to the COVID-19 pandemic. Amazonia 
Investiga. 2021. Vol. 10, Iss. 41. P. 199-210. 
URL:https://doi.org/10.34069/AI/2021.41.05.20 (0,5 д.а.); 

3) Муртіщева А. О., Плотнікова А. Д., Дубина К. В. До питання про форми 
голосування в сучасних зарубіжних країнах. Міжнародний науковий журнал 
«Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2021. № 4. 
URL: https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7161 (0,8 д.а.); 

4) Муртіщева А. О., Землякова Д. С., Волченкова А. С. Обмеження прав і 
свобод людини в умовах пандемії: світовий досвід. Юридичний науковий 
електронний журнал. 2021. № 4. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-4/27 
(0,5 д.а.); 

Тези: 
1) Муртіщева А. О. Реформування базового рівня адміністративно-

територіального устрою в Україні: сучасний стан та перспективи. Юридична осінь 
2020 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників міжнар. наук.-практ. конф. 
молодих учених (Харків, 23 листоп. 2020 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана. Харків: 
Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. С. 9-12 (0,2 д.а., не увійшла у звіт за 
2020 рік); 

2) Murtishcheva A. O. Coronavirus restrictions: necessary reaction to pandemic and 
the observance of proportionality principle (Ukrainian and other countries’ experience). 
International scientific and practical conference «European potential for the development 
of legal science, legislation and law enforcement practice» : conference proceedings, 
February 26–27, 2021. Wloclawek, Republic of Poland : «Baltija Publishing». P. 73-77 
(0,3 д.а.); 

3) Муртіщева А. О. Регіональний розвиток та реформа місцевого 
самоврядування в Латвійській Республіці. Регіональна політика ЄС: концепції, 
напрямки, значення для України : зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Харків, 23 квітня 2021 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 
С. 208-212 (0,2 д.а.) 

4) Муртіщева А. О. Поняття територіальної громади: сучасні проблеми 
інтерпретації. Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та 
застосування в юрисдикційній практиці. Збірка тез наукових доповідей і 
повідомлень Міжнародної наукової конференції (11 червня 2021 року) / за заг. ред. 
проф. А. П. Гетьмана. Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого. Харків: ТОВ «Видавництво “Права людини”», 2021. С. 164-165 (0,1 д.а.); 

5) Муртіщева А.О. Обмеження прав людини в умовах пандемії: питання 
конституційності. 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. 54-57 (0,2 д.а.). 

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

Chupryna Y., Murtishcheva A., Kravtsov D., Poproshaieva O., Zakomorna K. 
Constitutional guarantees of the right to work due to the COVID-19 pandemic. Amazonia 
Investiga. 2021. Vol. 10, Iss. 41. P. 199-210. 
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URL:https://doi.org/10.34069/AI/2021.41.05.20 (Web of Science). 
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних: 1) Муртіщева А. О. Компетенція уряду в контексті принципу поділу 
державної влади: сучасні виклики. Державне будівництво та місцеве 
самоврядування. Харків, 2021. Вип. 41. С. 150-162 (Index Copernicus International 
(ICI)); 

2) Муртіщева А. О., Плотнікова А. Д., Дубина К. В. До питання про форми 
голосування в сучасних зарубіжних країнах. Міжнародний науковий журнал 
«Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2021. № 4. 
URL: https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7161 (Index Copernicus International 
(ICI)); 

3) Муртіщева А. О., Землякова Д. С., Волченкова А. С. Обмеження прав і 
свобод людини в умовах пандемії: світовий досвід. Юридичний науковий 
електронний журнал. 2021. № 4. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-4/27 
(Index Copernicus International (ICI)) 

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 – не була 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – не готувала 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії) – ні 
15. Співробітництво з закордонними організаціями – не здійснювала 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією:  
- у складі Ради молодих вчених при Харківській обласній державній 

адміністрації 1) Член конкурсної комісії конкурсу наукових робіт «Молода наука 
Харківщини: вектори розвитку» 08.06.2021 (організований департаментом науки і 
освіти Харківської обласної державної адміністрації). 

2) Співорганізатор наукового онлайн-квесту «Знавці Конституції» з нагоди 
відзначення 25-ї річниці Конституції України 15.06.2021 

- у рамках співпраці із Радою молодих вчених при Харківській обласній 
державній адміністрації та Радою молодих вчених МОН 25.05.2021 прочитана 
онлайн лекція «Публічна влада в Україні» для студентів ЗВО Харківської області. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 
Грамота Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка за активну громадську позицію, професіоналізм 
та високий науковий рівень продемонстрований під час проведення лекторіуму 
«Правопросвітництво», 2021 р. 

 
 
Асистент       А. О. Муртіщева 
 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 

протокол № 6 від 16.11.2021 р. 
 

 


