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1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Шуміло Інеса Анатоліївна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: Кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Проблеми 

розвитку науки міжнародного освітнього права у 21 ст.» (1,5 друк.арк.). 

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

розвитку науки міжнародного освітнього права у 21 ст.»  ( 3,35  друк.арк.). 

 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – наукові статті. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

У першій статті, присвяченій окремим колізійним проблемам захисту авторських, 

особлива увага приділена транскордонному захисту прав авторів наукових 

досліджень, розміщених в мережі Інтернет, обґрунтовано необхідність відмови від 

строго територіального характеру захисту авторських прав в умовах цифровізації 

результатів інтелектуальної діяльності.  

У другій статті проаналізована концепція та основні форми оцінювання якості вищої 

освіти у країнах ЄС, надано характеристику правовим засадам діяльності 

національних агентств з оцінки якості вищої освіти у окремих країнах, з’ясовано 

тенденції розвитку та вдосконалення форм внутрішнього та зовнішнього 

оцінювання в різних державах і загальноєвропейські стандарти, розроблені в межах 

міжнародного співробітництва. 

 

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  — . 

 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень— . 

Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів. — . 

6.2. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду 

та Конституційного Суду України— . 

 

6.3. Прочитані лекції практичним працівникам. Прочитано лекцію 

співробітникам Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і 
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науки України «Правове регулювання академічної мобільності 

професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти України». 

 

6.4. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 Підготовлено відповідь на запит Голови комітету ВР України з питань 

правоохронної діяльності Монастирського Д.А. від 10.03.2020 вих. № 4-27/03-748 

щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові 

аспекти міжнародного викрадення дітей» від 29.08.2019 р.,  N 1192. 

 

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: 

міжнародні заходи: 

 Вебінар "Privatising International Law? Contracts, Business and Financing as 

International Law's New Normal", Atlas Network, Cambridge University,UK, 18 

September 2020. 

 «Методика викладання галузевих юридичних дисциплін приватно-правового 

сегменту» 03 – 06 листопада 2020 року. У межах проєкту «Удосконалення 

юридичної освіти та освіти з прав людини», що впроваджується Координатором 

проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з Міністерством освіти і науки України 

(сертифікат). 

 VІ Міжнародна науково-практична конференція «ІТ-право: проблеми і 

перспективи розвитку в Україні», 27 листопада 2020 р. м. Львів (онлайн). 

 

9. Видавнича діяльність:  

 

статті всього  9 / 3,35 друк. арк.: 

 Bululukov O., Shumilo I. A., Marushev A. D., Kubariev I. V. (2021). The Concept 

and Forms of Assessing the Quality of Higher Education. DIXI. Vol. 23 No. 1- (1,6 / 0,4 

друк.арк.). 

 Nischymna S., Shkliar S., Nesterovych V., Shumilo I. Deofshorization as an 

Instrument of Financial Security of the State: Legal Aspect. Journal of Security and 

Sustainability Issues Volume 10 Number 2 (December, (online) 2020) 

http://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.2(11) –(1,6 / 0,4 друк.арк.). 

 Lukianov D.V., Shumilo I.A., & Lukan M.O. (2020). Conflict of law regulation in 

cross-border copyright inheritance. Journal of the National Academy of Legal Sciences of 

Ukraine, 27(2), 49-66. (2,0 / 0,7 друк.арк.).  

 Шуміло І.А., Литвиненко Д.О.  (2020). Договірне спадкування в міжнародному 

приватному праві. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні 

науки", 11(33). https://doi.org/10.29313/2520-2308-2020-11-6437 (0,6 / 0,3 друк.арк.). 
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 Шуміло І.А., Бабійчук  В.С. (2020). Інтернет речей: напрями 

модернізації законодавства. Експерт: парадигми юридичних наук і державного 

управління. 6 (12). https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-6(12) (0,5 / 0,25 друк.арк.). 

 Шуміло І.А., Ковпик О.С. Правові та етичні проблеми транскордонного 

сурогатного материнства // Юридичний науковий електронний журнал № 8. 2020 / 

www.lsej.org.ua (0,8 / 0,4 друк.арк.). 

 Shumilo I., Pastukh O. Discriminatory expressions against women from official 

state representatives, public persons, media representatives // International scientific 

journal "Internauka". — 2019. — №17. (0,5 / 0,25 друк.арк.). 

 Shumilo I., Huziy A. Female gender discrimination and stereotypes in advertising // 

International scientific journal "Internauka". — 2019. — №17. (0,5 / 0,25 друк.арк.). 

 Климович Ю. О., Шуміло І. А. Проблемні питання визнання та виконання 

арбітражних рішень в Україні з підстави порушення публічного порядку // 

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 

11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-11-6485.  (0,8 / 0,4 друк.арк.). 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science. 

 Bululukov O., Shumilo I. A., Marushev A. D., Kubariev I. V. (2021). The Concept 

and Forms of Assessing the Quality of Higher Education. DIXI. Vol. 23 No. 1- Web of 

Science (1,6 / 0,4 друк.арк.). 

 Nischymna S., Shkliar S., Nesterovych V., Shumilo I. Deofshorization as an 

Instrument of Financial Security of the State: Legal Aspect. Journal of Security and 

Sustainability Issues Volume 10 Number 2 (December, (online) 2020) 

http://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.2(11) – Scopus (1,6 / 0,4 друк.арк.). 

 

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

базах даних: 

 Lukianov D.V., Shumilo I.A., & Lukan M.O. (2020). Conflict of law regulation in 

cross-border copyright inheritance. Journal of the National Academy of Legal Sciences of 

Ukraine, 27(2), 49-66. - Index Copernicus, Erih Plus,  Google Scholar (2,0 / 0,7 

друк.арк.).  

 Шуміло І.А., Литвиненко Д.О.  (2020). Договірне спадкування в міжнародному 

приватному праві. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні 

науки", 11(33). https://doi.org/10.29313/2520-2308-2020-11-6437 Index Copernicus 

International (ICI) Polish Scholarly Bibliography (PBN)  та ін. (0,6 / 0,3 друк.арк.). 

 Шуміло І.А., Бабійчук  В.С. (2020). Інтернет речей: напрями модернізації 

законодавства. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 6 (12). 

https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-6(12) Turkish Education İndex (Туреччина), 

Polish Scholarly Bibliography (Польща), Eurasian Scientific Journal Index, 

ResearchBib. (0,5 / 0,25 друк.арк.). 

 Шуміло І.А., Ковпик О.С. Правові та етичні проблеми транскордонного 

сурогатного материнства // Юридичний науковий електронний журнал № 8. 2020 / 

www.lsej.org.ua (Index Copernicus) (0,8 / 0,4 друк.арк.). 

http://www.lsej.org.ua/
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-11-6485
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://www.lsej.org.ua/
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 Shumilo I., Pastukh O. Discriminatory expressions against women from 

official state representatives, public persons, media representatives // International 

scientific journal "Internauka". — 2019. — №17. (Index Copernicus) (0,5 / 0,25 

друк.арк.). 

 Shumilo I., Huziy A. Female gender discrimination and stereotypes in advertising // 

International scientific journal "Internauka". — 2019. — №17. (Index Copernicus) (0,5 / 

0,25 друк.арк.). 

 Климович Ю. О., Шуміло І. А. Проблемні питання визнання та виконання 

арбітражних рішень в Україні з підстави порушення публічного порядку // 

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 

11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-11-6485.  (Index Copernicus) (0,8 / 0,4 

друк.арк.). 

 

 

 

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. 

Підготовка експертного звіту «The workers status on Gig-Economy Platforms» 

(«Статус найманих робітників на платформах гіг-економі») за контрактом з 

Талліннською школою права Талліннського технологічного університету (Естонія) 

на виконання проекту «Gig-Economy» за фінансової підтримки компанії Bolt 

Technology OÜ. Контрактна угода №12-2/354 від 14.10.2020. 

 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією— . 

 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі— . 

 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році— . 

 

 

 

 

доц.  І.А. Шуміло 

  

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-11-6485
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Звіт затверджено на засіданні кафедри  

міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства  ____________________________________ 

 

 


