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1. Стешенко Тетяна Віталіївна. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Практичні 
аспекти механізму забезпечення реалізації виборчого процесу в Україні» – 1,5 
друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Практичні 
аспекти механізму забезпечення реалізації виборчого процесу в Україні» – 2,4 
друк. арк. 
4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 
4.2. У роботі проаналізовано стан нормативно-правового, організаційного, 
матеріально-фінансового забезпечення реалізації виборчого процесу в Україні. 
Винайдено основні недоліки процедури проведення виборчого процесу в 
Україні, запропоновано підходи для сприяння цьому процесові з боку органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування. Визначені основні стадії 
проведення виборчого процесу в Україні. 
5. Не приймала участі. 
5.2. Приймала участь у підготовці науково-консультативного висновку щодо 
законопроекту «Про публічні консультації» (реєстр. № 7453 від 27.12.2017 р.) 
за зверненням Комітету з питань державного будівництва та місцевого 
самоврядування Верховної Ради України № 04-14/15-510 від 19.02.2018 року.  
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 приймала участі.  
7. Не являюсь. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 

Наукова конференція «Права людини і демократія», (15 травня 2018 ., м. 
Харків). 

Наукова конференція «Реформа децентралізації влади: проблеми правового 
забезпечення та реалізації» (Харків, 16 травня 2018 р.). 

Науково-практична конференція «Правовий розвиток державотворчих 
процесів в Україні: здобутки та виклики сьогодення» (26 червня 2018 р., м. 
Харків). 
9. Видавнича діяльність (загальний обсяг – 2,4 друк. арк.): 

Статті:  
1. Стешенко Т.В., Болдирєв С.В.  Адаптація виборчого законодавства 
України до виборчого законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та 
перспективи // Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / 
редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 34. –С. 89 -102. (0,7 д.а.)  
(Збірник вийшов у 2018 році, стаття не була включена до звіту за 2017 рік) 
2. Стешенко Т.В., Бондаревич М.П. Проблеми правового регулювання 
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процесу делегування повноважень органів публічної влади в Україні // Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Право». 
2018 р. – Вип. 25. – С.80-84. (0,5 д.а.) 
3. Стешенко Т.В., Канюк М.Т. Староста як один з новітніх елементів 
системи місцевого самоврядування // Державне будівництво та місцеве 
самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2018. 
– Вип. 36. – С. 104 - 117. (0,7 д.а.) 

Розділ монографії: 
Стешенко Т.В. Міжнародні виборчі стандарти, їх реалізація у виборчому 

законодавству України // Проблеми правового регулювання територіальної 
організації влади в Україні: монографія / П.М. Любченко, С.Г. Серьогіна, І.І. 
Бодрова, О.Ю. Лялюк, К.О. Закоморна та ін.; за заг. ред. проф. П.М. Любченка. 
[Електронний ресурс] - Харків, 2018.  – С. 249-256 (0,5 д.а.). 
https://dbms.institute/монографії/проблеми-правового-регулювання-тери/ 

9.1. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, Web of Science. – Не має. 

9.2. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у інших 
наукометричних базах даних. 

Болдирєв С. В., Стешенко Т. В. Адаптація виборчого законодавства 
України до виборчого законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та 
перспективи // Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / 
редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 34. –С. 89 -102. (0,7 д.а.)  
Index Copernicus, SIS, ResearchBib, РІНЦ, ScholarGoogle, IIJIF 

Стешенко Т.В., Канюк М.Т. Староста як один з новітніх елементів 
системи місцевого самоврядування // Державне будівництво та місцеве 
самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2018. 
– Вип. 36. – С. 104 - 117. (0,7 д.а.) Index Copernicus, SIS, ResearchBib, 
РІНЦ, ScholarGoogle, IIJIF 
 
10. Не являюсь. 
11. Не являюсь. 
12. Не була. 
13. Не готувала. 
14. Не була. 
15. Не співробітничала. 
16. Не брала участі. 
17. Не брала участі. 
18. Не отримувала. 
 

Доцент                                                                Стешенко Т.В. 
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