
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  
асистента кафедри державного будівництва  

Шутової Ольги Сергіївни 
ЗА 2021 РІК 

1. Шутова Ольга Сергіївна. 
2. Кандидат юридичний наук, асистент кафедри державного будівництва 
3. Основні напрями модернізації територіальної організації влади в Україні (1 д. 
а.) 
4.Конституційно-правова засади реформи органів місцевого самоврядування в  
Україні (5 д.а.) 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР – наукова стаття, тези наукових 
доповідей та повідомлень 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у наданні порівняльно-
правової характеристики окремих елементів конституційно-правової реформи 
організ місцевого самоврядування в Україні, зокрема, основні напрями у 
контексті модернізації територіальної організації влади в Україні. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів –  
6.  -  
7. – 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 
місце проведення): 

- 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; 

- 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  1,1 д.а.): 

Стаття: 
Фролов О.О., Шутова О.С.  Теоретичний аспект принципів місцевого 

самоврядування. Теорія і практика правознавства. Вип. 20., 2021. (0,8 д.а.). 

Тези: 
Шутова О.С. 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. 87-92 (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:  

Фролов О.О., Шутова О.С.  Теоретичний аспект принципів місцевого 
самоврядування. Теорія і практика правознавства. Вип. 20., 2021. (0,8 д.а.). 

 
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 – 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – 
 
 
 

Асистент        О. С. Шутова 
 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 
протокол № 6 від 16.11.2021 р. 

 
 


