
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
асистента кафедри державного будівництва 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Шутової Ольги Сергіївни за 2020 рік 

 
1. Шутова Ольга Сергіївна 
2. К.ю.н., асистент. 
3. Тема річної планової роботи – «Місцеве самоврядування в Україні: 

сучасний стан та перспективи розвитку» –1 д.а. 
4. Тема фактично виконаної наукової роботи – «Місцеве самоврядування в 

Україні: сучасний стан та перспективи розвитку» – 1 д.а. 
4.1. Розділи монографії, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень. 
4.2. Розкрито основні напрямки та перспективи розвитку місцевого 

самоврядування, виявлено та проаналізовано проблемні аспекти, пов’язані з 
реалізацією виборчих прав у членів територіальних громад, зокрема в контексті 
впровадження Виборчого кодексу. 

5. Не брала участі. 
6. Не проводила. 
7. Не брала участі. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення). 
- Міжнародна онлайн конференція на тему «Взаємні здобутки Європейської 

Комісії «За демократію через право» і органів конституційної юстиції та 
проблеми тлумачення у конституційному судочинстві», (25.06.2020 
Конституційний Суд України); 

- V Міжнародна онлайн науково-практична конференція «Право і 
суспільство: актуальні питання та перспективи розвитку», (10 грудня 2020 р. 
Полтава) 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 
дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів 
– 1,7 д.а. 

Статті: 
1. I.Basysta I. Shepitko O. Shutova Protection and risks of illegal divulgation of 

banking secrecy in Ukraine criminal proceeding. Access to Justice in Eastern Europe, 
Issue 4 (8) 2020. Р. 298-305. http://ajee-journal.com 10.33327/AJEE- 18-3.4 
(одноосібно 0,3 д.а.). 

2. О.С. Шутова, К.С. Овсієнко. Інститут референдуму у демократичних 
державах: позитивні та негативні аспекти. Правова позиція Серія: “Право”: 
Адміністративне та митне право. 2020, № 3 (28), С. 76-81. http://legalposition. 
umsf.in.ua/archive/2020/3/14.pdf (0,7 д.а.) 

3. Шутова О.С., Хайрулліна Д.І. Інститут військово-цивільних адміністрацій 
та його запровадження в зоні Антитерористичної операції. Порівняльно-
аналітичне право. 2020. №1, С.130-133. (0,4 д.а.) 



 

 

4. Шутова О.С., Пісоцький А.Ф., Новицький Д.В., Сисова А.І. Державна 
підтримка кінематрафії в Україні: інноваційний вектор, стан та перспективи 
розвитку. Порівняльно-аналітичне право 2020. №5, С. 89-93. (0,3д.а.) 

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

Web of Science I.Basysta I. Shepitko O. Shutova Protection and risks of illegal 
divulgation of banking secrecy in Ukraine criminal proceeding. Access to Justice in 
Eastern Europe, Issue 4 (8) 2020. https://doi.org/10.33327/AJEE-18-3.4-n000042 

9.2. Index Copernicus: О.С. Шутова, К.С. Овсієнко. Інститут референдуму у 
демократичних державах: позитивні та негативні аспекти. Правова позиція Серія: 
“Право”: Адміністративне та митне право. 2020, № 3 (28), С. 76-81. 
http://legalposition. umsf.in.ua/archive/2020/3/14.pdf (0,5 д.а.) 

Index Copernicus: Шутова О.С., Хайрулліна Д.І. Інститут військово-
цивільних адміністрацій та його запровадження в зоні Антитерористичної 
операції. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №1, С.130-133. Шутова О.С., 
Пісоцький А.Ф., Новицький Д.В., Сисова А.І. Державна підтримка кінематрафії в 
Україні: інноваційний вектор, стан та перспективи розвитку. Порівняльно-
аналітичне право 2020. №5, С. 89-93. 

10. Не брала участі. 
11. Не брала участі. 
12. Не брала участі. 
13. Не брала участі. 
14. Не брала участі. 
15. Не маю. 
16. Не брала участі. 
17. Не брала участі. 
18. Не маю.  
 
 
             _________                                                       Шутова О.С. 
 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 
протокол № 7 від 23.11.2020 р. 

 


