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1. Стешенко Тетяна Віталіївна. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Сучасні 
(новітні) тенденції розвитку виборчого законодавства України » – 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Сучасні 
(новітні) тенденції розвитку виборчого законодавства України» – 1,5 друк. арк. 
4.1. Наукові статті,  тези наукових доповідей та повідомлень. 
4.2. У роботі проаналізовано сучасні тенденції розвитку виборчого 
законодавства України та зарубіжних країн, удосконалення виборчого процесу, 
а також кодифіковане закріплення даного інституту в Україні. 
5. Не приймала участі. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Не проводила. 
6.2. Не приймала участі.   
6.3. Не приймала участі.  
6.4. Не читала.  
6.5 Не готувала. 
7. Не являюсь. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 
- Міжнародна науково-практична конференція «Реформування законодавства 
України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії». м. 
Ужгород, 22-23 квітня 2016 р. 
- Europska tradicia v medzinarodnom prave: Uplatnovanie ludskych: zbornik 
prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie ,  Bratislava, Slovenska republika 
6-7 maj 2016 / Paneuropska vysoka skola, Fakulta prava, Bratislava, 2016. 
- Наукова конференція «Проблеми та перспективи конституційного розвитку в 
Україні (До 20-річчя прийняття Конституції України)», 22 червня 2016 року, м. 
Харків. 
9. Видавнича діяльність (загальний обсяг – 1,9 друк. арк.): 

Підручник:    
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / І.І. 
Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної. – 3-тє вид. 
переробл. та доповн. – Х.: Право, 2016. – 386 с. (глави 6 (§ 1- 3), 17.(0,5 д.а.). 
Тези: 
1. Форми голосування в сучасних зарубіжних країнах // Реформування 
законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання 
взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 
Ужгород, 22-23 квітня 2016 р. – Ужгород:Ужгородський національний 
університет, 2016. – С.44-47. (0,3 друк. а.) 
2.  Поняття виборів та їх види // Europska tradicia v medzinarodnom prave: 
Uplatnovanie ludskych: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie ,  



 2
Bratislava,Slovenska republika 6-7 maj 2016 / Paneuropska vysoka skola, Fakulta 
prava, Bratislava, 2016. – С. 74-77. (0,3 д. а.)  
3. Складова конституційної реформи в Україні – реформування системи 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади // Проблеми та 
перспективи конституційного розвитку в Україні: зб. тез наук. доп. за 
матеріалами наук.-практ. конф. , м. Харків, 22 черв. 2016 р. / редкол.: С. Г. 
Серьогіна, І. І. Бодрова, П. М. Любченко, – Харків.: НДІ держ. буд-ва та місц. 
самоврядування, –  С. 175-179. (0,4 д. а.)  
Статті: 

Сучасні тенденції розвитку виборчого законодавства України // Visegrad 
journal on human rights – № 2/1, 2016. – С. -130-140. (0,9 д. а.) Index Copernicus 

 9.1. Стешенко Т. Сучасні тенденції розвитку виборчого законодавства 
України // Visegrad journal on human rights – № 2/1, 2016. – С. -130-140. (0,9 д. а.) 
Index Copernicus 
 
10. Не являюсь. 
11. Не являюсь. 
12. Не була. 
13. Підготувала відгук на кандидатську дисертацію Фоміної С.В. «Голосування 
як стадія виборчого процесу в зарубіжних країнах: конституційно-правовий 
аспект». 
14. Не була. 
15. Не співробітничала. 
16. Не брала участі. 
17. Не брала участі. 
18. Не отримувала.  
 
 
 Доцент                                                                Стешенко Т.В. 
 
 
 
Затверджено на засіданні кафедри державного будівництва  

«22» листопада 2016 року, протокол № 7 
 


