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1. Шеверєва Віталіна Євгенівна. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема річної планової роботи – “Проблеми правового регулювання 
інформаційного забезпечення виборів та проведення передвиборної агітації” 
– 1,7 д.а. 
4. Тема фактично виконаної наукової роботи: “Проблеми правового регулю-
вання інформаційного забезпечення виборів та проведення передвиборної 
агітації” – 1,7 д.а. 
4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 
4.2. У роботі проаналізовані останні зміни правового регулювання передви-
борної агітації та особливості нової виборчої системи в світлі прийняття но-
вого Закону щодо місцевих виборів 2015 р.; використання нових форм про-
ведення інформаційного забезпечення виборів та передвиборної агітації із 
усіх видів виборів. Надані рекомендації щодо вдосконалення правового регу-
лювання передвиборної агітації як стадії виборчого процесу із застосуванням 
зарубіжного досвіду.  
5. --- 
6. --- 
7. --- 
8.  Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 
та місце проведення). 
- Medzinarodnej vedeckej konferencie «Europska tradicia v medzinarodnom 
prave: Uplatnovanie ludskych», Bratislava, Slovenska republika (6-7 maj 2016); 
- ІV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гаранту-
вання та захисту прав і свобод людини і громадянина», м. Полтава (26 травня 
2016); 
- Науково-практична конференція «Проблеми та перспективи конституційно-
го розвитку в Україні (до 20-річчя прийняття Конституції України)», м. Хар-
ків, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрНУ (22 
червня 2016 р.)  
9. Видавнича діяльність: 

 Загальний обсяг – 1,7 д.а. 
Статті: 
Шеверєва В. Є. Використання мережі Інтернет під час виборчого процесу: 
комплексний аналіз / В. Є. Шеверєва // Молодий вчений. – 2016. – № 11 (38). 
– С. 340–347. РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index 
Copernicus (0,9 д.а.) 
Тези: 
1. Шеверєва В. Є. Особливості нової виборчої системи із місцевих виборів // 
Europska tradicia v medzinarodnom prave: Uplatnovanie ludskych: zbornik pris-
pevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie, Bratislava, Slovenska republika 6-7 
maj 2016 / Paneuropska vysoka skola, Fakulta prava, Bratislava, 2016. – С. 81–84 
(0,3 д.а.) 



2 
2. Шеверєва В. Є. Питання відкликання виборних органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування за народною ініціативою //Правові засади гаран-
тування та захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. тез наук. допові-
дей і повідомл. IV Міжнар. наук.-практ. конф. 26 травня 2016 р., м. Полтава / 
редкол.: А. П. Гетьман, Ю. Г . Барабаш, Н. О . Гуторова та ін. – Харків: ТОВ 
«Видавництво права людини», 2016. – С. 313–316 (0,2 д.а.) 
3. Шеверєва В. Є. Питання удосконалення виборчого законодавства із місце-
вих виборів (досвід України та Грузії) // Проблеми та перспективи конститу-
ційного розвитку в Україні: зб.тез наук.доп. за матеріалами наук.-прак.конф., 
м. Харків, 22 черв. 2016 р. / редкол.: С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова, П. М. Люб-
ченко, – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2016. – С. 212–216 
(0,3 д.а.) 
9.1. Шеверєва В. Є. Використання мережі Інтернет під час виборчого проце-
су: комплексний аналіз / В. Є. Шеверєва // Молодий вчений. – 2016. – № 11 
(38). – С. 340–347. РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research 
Bible, Index Copernicus (0,9 д.а.) 
10. --- 
11. --- 
12. --- 
13. --- 
14. ---  
15. --- 
16. --- 
17. --- 
18. --- 

 
 
 
Виконавець                                                                 Шеверєва В. Є.  
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