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1. Шеверєва Віталіна Євгенівна. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема річної планової роботи – “Проблеми уніфікації виборчого законодав-
ства з різних видів виборів” – 1,5 д.а. 
4. Тема фактично виконаної наукової роботи: “Проблеми уніфікації виборчо-
го законодавства з різних видів виборів” – 1,5 д.а. 
4.1. Наукові статті. 
4.2. Робота присвячена дослідженню виборчих систем, що використовуються 
у різноманітних країнах світу та практики їх застосування. Розглянуті реко-
мендації стосовно вибору виборчої системи, надані авторитетними міжнаро-
дними організаціями. Розкрито досвід окремих держав при впровадженні ін-
формаційно-комунікаційних технологій у виборчий процес на прикладі бло-
кчейну, його ефективність. Висвітлюються переваги та недоліки введення ві-
дповідної технології. Досліджено механізм блокчейну в рамках інституту пе-
рехідної демократії. Отримані результати використані для формування конк-
ретних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення існуючої виборчої сис-
теми України з усіх видів виборів та підвищення ефективності процедур у 
виборчому процесі. 
5. --- 
6. --- 
7. --- 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 
та місце проведення). 
- Науково-практична конференція «Правовий розвиток державотворчих про-
цесів в Україні: здобутки та виклики сьогодення», НДІ державного будівниц-
тва та місцевого самоврядування НАПрН України (26 червня 2018 р., м. Хар-
ків),  
- ХІ Тодикiвські читання: Міжнародна науково-практична конференція «Су-
часний вимір прав людини: конституційний контекст», Національний  юри-
дичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 26–27 жовтня 2018 
р.) 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 
дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих ар-
кушів. – 1,5 д.а. 
Статті: 

1. Шеверєва В. Є., Сабадаш І. В. Варіативність виборчих систем та прак-
тика їх функціонування: аналіз зарубіжного досвіду. Молодий вчений. 
Херсон, 2018. № 5 (57). С. 665–671. (0,8 д.а.) 
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5/155.pdf  

2. Шеверєва В. Є., Шаповалова К. Р. Впровадження блокчейн-технології 
у виборчий процес. Державне будівництво та місцеве самоврядування. Хар-
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ків, 2018. Вип. 35. С. 147–163. https://dbms.institute/files/dbms/35.pdf (0,7 д.а.) 
9.1. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у наукометрич-

них базах даних Scopus, Web of Science. – Не має. 
9.2. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у інших науко-

метричних базах даних. 
Шеверєва В. Є., Шаповалова К. Р. Впровадження блокчейн-технології 

у виборчий процес. Державне будівництво та місцеве самоврядування. Хар-
ків, 2018. Вип. 35. С. 147–163. (0,7 д.а.) Index Copernicus, SIS, ResearchBib, 
РІНЦ, ScholarGoogle, IIJIF 
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10. --- 
11. --- 
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15. --- 
16. --- 
17. --- 
18. ---. 

 

Виконавець                                                                 Шеверєва В. Є.  
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