
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

викладача кафедри міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

за 2021 рік  

 

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: 

«Сучасні тенденції кодифікації міжнародного приватного права в Україні та 

закордоном» (1,5 друк.арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької 

роботи: «Сучасні тенденції кодифікації міжнародного приватного права в 

Україні та закордоном» (3,55 друк.арк.). 

 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: наукові статті. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

У центрі першого дослідження сучасний європейський досвід, оцінка 

впливу регулятивних актів ЄС на національні кодифікації міжнародного 

приватного права держав-членів та третіх країн. На основі проведеного аналізу 

обґрунтовано висновок, що на даному етапі у світі накопичений значний досвід 

правотворчості у сфері міжнародного приватного права і найбільш ефективною 

є комплексна автономна кодифікація колізійних норм, в основі якої пріоритет 

уніфікованих міжнародних актів, широке застосування прямих відсилок до 

міжнародних угод.  

У другому дослідженні узагальнюється досвід національних кодифікацій 

права інтелектуальної власності розвинутих країн, проводиться порівняльний 

аналіз континентального та англо-американського підходу до систематизації та 

кодифікації законодавства, оцінюється прийнятність запозичення окремих 

концепції правового регулювання Україною. 

 

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. — . 
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6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. — . 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. — . 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Лекція на тему 

«Вплив пандемії COVID-19 на правовий статус трудящих-мігрантів у країнах-

членах ЄС» прочитана 20.05.2021 на зборах активу Харківської обласної 

організації профспілки працівників культури.  

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Підготовлено висновок за запитом Міністерства юстиції України  від 

07.10.2021 року за № 90576/11.6.4/11-21 щодо виконання судових рішень 

відносно іноземної держави. 

 

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 конференції: 

• Conference European Digital Single Market: the current and the future 

challenges in the European Union law. On-line: 21st – 22nd June 2021, Tallinn, 

Estonia. 

 

вітчизняні конференції: 

• Обговорення концепції оновлення ЦК України (серія «круглих 

столів») НДІ приватного права імені Ф. Г. Бурчака, 3-5 березня 2021 р., м. Київ  

(онлайн). 

• П’ята Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми інтелектуального, інформаційного, інтернет права та ІТ права», 28 

травня 2021 р., м. Львів (онлайн). 

 

9. Видавнича діяльність:  

 

статті всього  11 / 3,55 друк. арк.: 

 

• Lukianov,D.V.,Hoffman, T.,&Shumilo,I.A.(2021).Prospects for 

recodification of private international law in Ukraine: Do conflict-of-laws rules 

require a new haven? Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 

28(2), 198-210. (1,5 /0,5 друк.арк). 

• Lukianov D., Shumilo I., Lukan M. Conflict of law regulation in cross-

border copyright inheritance. Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific papers. 

– Kharkiv : Law, 2021. № 13. 273-288. (0,7 друк.арк/0,3 друк.арк). 

• Shumilo, I., Zhuravlova, Z., Hasparian, S., & Franchuk, V. (2021). 

Addressing the experience of intellectual property right legal support and it’s 



 3 

necessity of recognition in Ukraine. Revista do Curso de Direito do UNIFOR, 12(1), 

190-205. 

https://periodicos.uniformg.edu.br:21011/ojs/index.php/cursodireitouniformg/article/

view/1442. (1,0/0,25 друк.арк.). 

• Bululukov, O., Marushev, A., Kubariev, I. Shumilо. (2021). Assessing 

the quality of higher education:: Concepts and forms. DIXI, 23(1), 1-11. Retrieved 

from https://revistas.ucc.edu.co/index.php/di/article/view/4153. (1,2/0,3 друк.арк.). 

• Fedorenko, V.; Filipenko, N.; Shumilo, I.; Nesterovych, V.; Nischymna, 

S. 2021. Entrepreneurial activity of the IT sector in the conditions of the COVID-19 

pandemic and in the post-quarantine period, Entrepreneurship and Sustainability 

Issues 8(4): 697-712. https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(43). (1,1/0,2 друк.арк.). 

• Шуміло І. А., Сулейманов Р. А. Нова концепція транскордонного 

переміщення компаній у законодавстві ЄС. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2021. № 3. C. 372-377. DOI: DOI https://doi.org/10.32782/2524-

0374/2021-3/94. (0,9/0,5 друк.арк.). 

• Шуміло І. А., Кузь А. П. Колізійні аспекти перенесення 

місцезнаходження (редоміціляції) юридичних осіб. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 10. C. 99-102. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-

0374/2021-3/23. (0,9/0,5 друк.арк.). 

• Шуміло І. А., Близнюк М. Л. Напрямки вдосконалення правового 

регулювання сурогатного материнства в Україні. Міжнародний науковий 

журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки".  2021. № 11. 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7677. (0,8/0,5 друк.арк.). 

• Шуміло І. А., Костін М. І., Шаповал А. О. Проблема застосування 

права невизнаних держав у міжнародному приватному праві. Міжнародний 

науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки".  2021.  № 11. 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7653. (0,8/0,3 друк.арк.). 

• Шуміло І.А., Сулейманов Р.А. Транснаціона́льна компа́нія, ТНК. У 

кн. Велика українська юридична енциклопедія: Т. 13 : Міжнародне приватне 

право. За ред.  А. С. Довгерт та ін. у 20 т. Харків. Право. 2021. С. 787-790. 

(0,2/0,1 друк.арк.). 

• Шуміло І.А., Косінова Д.С. Ке́гель Ге́рхард [(Gerhard Kegel). У кн. 

Велика українська юридична енциклопедія: Т. 13 : Міжнародне приватне право. 

За ред.  А. С. Довгерт та ін. у 20 т. Харків. Право. 2021. С.  356-357. (0,2/0,1 

друк.арк.). 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

Scopus: 

• Lukianov,D.V.,Hoffman, T.,&Shumilo,I.A.(2021).Prospects for 

recodification of private international law in Ukraine: Do conflict-of-laws rules 

require a new haven? Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 

28(2), 198-210. (1,5/0,5 друк.арк). 

 

https://periodicos.uniformg.edu.br:21011/ojs/index.php/cursodireitouniformg/article/view/1442
https://periodicos.uniformg.edu.br:21011/ojs/index.php/cursodireitouniformg/article/view/1442
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/94
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/94
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/23
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/23
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7677
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7653
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Web of Science: 

• Shumilo, I., Zhuravlova, Z., Hasparian, S., & Franchuk, V. (2021). 

Addressing the experience of intellectual property right legal support and it’s 

necessity of recognition in Ukraine. Revista do Curso de Direito do UNIFOR, 12(1), 

190-205. 

https://periodicos.uniformg.edu.br:21011/ojs/index.php/cursodireitouniformg/article/

view/1442. (1,0/0,25 друк.арк.). 

• Bululukov, O., Marushev, A., Kubariev, I. Shumilо. (2021). Assessing 

the quality of higher education:: Concepts and forms. DIXI, 23(1), 1-11. Retrieved 

from https://revistas.ucc.edu.co/index.php/di/article/view/4153 (1,2/0,3 друк.арк.). 

• Fedorenko, V.; Filipenko, N.; Shumilo, I.; Nesterovych, V.; Nischymna, 

S. 2021. Entrepreneurial activity of the IT sector in the conditions of the COVID-19 

pandemic and in the post-quarantine period, Entrepreneurship and Sustainability 

Issues 8(4): 697-712. https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(43) (1,1/0,2 друк.арк.). 

 

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

наукометричних базах даних: 

 

o Шуміло І. А., Сулейманов Р. А. Нова концепція транскордонного 

переміщення компаній у законодавстві ЄС. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2021. № 3. C. 372-377. DOI: DOI https://doi.org/10.32782/2524-

0374/2021-3/94. (0,9/0,5 друк.арк.). Міжнародна наукометрична база Index 

Copernicus International (Республіка Польща). 

o Шуміло І. А., Кузь А. П. Колізійні аспекти перенесення 

місцезнаходження (редоміціляції) юридичних осіб. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 10. C. 99-102. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-

0374/2021-3/23. (0,9/0,5 друк.арк.). Міжнародна наукометрична база Index 

Copernicus International (Республіка Польща). 

• Шуміло І. А., Близнюк М. Л. Напрямки вдосконалення правового 

регулювання сурогатного материнства в Україні. Міжнародний науковий 

журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки".  2021. № 11. 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7677 (0,8/0,5 друк.арк.). Міжнародна 

наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща). 

o Шуміло І. А., Костін М. І., Шаповал А. О. Проблема застосування 

права невизнаних держав у міжнародному приватному праві. Міжнародний 

науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". 2021. № 11. 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7653 (0,8/0,3 друк.арк.). Міжнародна 

наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща). 

 

 

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

• Велика українська юридична енциклопедія. 13 «Міжнародне 

приватне право» 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/94
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/94
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7677
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7653
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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. 

• Участь у роботі Європейської асоціації міжнародного приватного 

права (European Association of Private International Law, EAPIL) на основі 

членства з 2020 р. (Люксембург). 

• Участь у проекті Інституту інновацій та конкурентного права 

Макса Планка (ФРН) «Конкурентне право та захист прав інтелектуальної 

власності в Україні». 

• Участь у проекті Талліннського технологічного університету 

(Естонія) “AI: history, policy and law”. 

 

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.  Шуміло І.А. 

  

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства ______Протокол № 3 від 02.12.2021 р._____ 

 


