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1.    Шутова Ольга Сергіївна 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри державного 
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3.  Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

Дослідження сучасного стану місцевого самоврядування в Україні, тенденцій 

його розвитку та перспективи (1 друк. арк.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

Дослідження сучасного стану місцевого самоврядування в Україні, тенденцій 

його розвитку та перспективи (1,6 друк. арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаної наукової роботи – саття, тези 

наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що 

розкрито існуючий стан законодавчого регулювання рганам місцевого 

самоврядування повноважень в Україні, правову природу та порядок 

формування представницьких органів місцевого самоврядування, а також 

набули подальшого розвитку наукові уявлення про взаємодію державних 

органів влади та місцевих.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. – Не брала участь. 

6. Зв’язок з практикою – «–». 

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). 

Брала участь у конференціях: 

III Kharkiv International Legal Forum (Харків, 24–28  вересня 2019 р.) 

XXII Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції» (Харків, 15 грудня 2019 року) 

XXII Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції», 15 грудня 2019 року, Харкі 

9. Видавнича діяльність  

Опубліковано – 1,6 д.а. 

Статті:  

-Конституційно-правове забезпечення прав людини при проведенні 

вакцинації //Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / 

редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Харків: Право, 2019. Вип. 38. –С. 99 -119. (0,9 

д.а.) (Співавтор Зелінська Я.С.);  



 

 

- Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи 

розвитку (крізь призму реформи децентралізації) //Порівняльно-аналітичне 

право, №5, 2019. – С. 88-97 (0,5 д.а. ) 

Тези: 

 - Шутова О. С. Конституційно-правове регулювання проведення 

щеплень в Україні. XXII Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції», 15 грудня 2019 року, Харків 

(0,2 друк. арк.) 

9.1. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. – Не має. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

Index Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF Конституційно-

правове забезпечення прав людини при проведенні вакцинації //Державне 

будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. 

Серьогіна та ін. – Харків: Право, 2019. Вип. 38. –С. 99 -119. (0,9 д.а.).  

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

Не являюсь 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Не являюсь  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Не була 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. – «–». 

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

стипендії/премії). 

Не була  

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Не здійснювала 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією 

Не брала 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Не брала 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році 
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