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1. Стешенко Тетяна Віталіївна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Зміни 

виборчого законодавства про місцеві вибори» – 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Зміни 

виборчого законодавства про місцеві вибори» – 2 друк. арк. 

4.1. Наукові статті, роздід навчального посібника 

4.2. У роботі проаналізовано стан нормативно-правового, організаційного, 

матеріально-фінансового забезпечення реалізації виборчого процесу в Україні 

по проведенню місцевих виборів. Винайдено основні недоліки процедури 

проведення виборчого процесу в Україні по місцевим виборам, запропоновано 

підходи для сприяння цьому процесові з боку органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. Проаналізовані основні етапи виборчого 

процесу в Україні по місцевим виборам. 

5. Не приймала участі. 

5.2. 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 приймала участі.  

7. Не являюсь. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з європейського права 

«Україна і європейський союз: шлях до сталого розвитку», (15 травня 2019р.,  

м. Харків). 

Круглий стіл «Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні: проблеми та перспективи» (Харків, 12 листопада 2019 р.). 

9. Видавнича діяльність (загальний обсяг – 2 друк. арк.): 

Статті:  

1. Стешенко Т.В., Іванова В.С. Муніципально-правова практика організації 

роботи депутатів місцевих рад // Державне будівництво та місцеве 

самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2019. 

– Вип. 37. –С. 60 -77. (0,7 д.а.) 

2. Стешенко Т.В. Аналіз демократичних принципів виборів: вітчизняний та 

зарубіжний досвід// Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з європейського права 2019 р– С.146-151. (0,5 

д.а.) 

Розділ навчального посібника: 

Державне будівництво і місцеве самоврядування: посібник для підготовки до 

іспиту/ С.Г.Серьогіна, П.М.Любченко, О.Ю.Лялюк, та ін.. – Харків: Право, 

2019. – С.212. (0,8 д.а.) 
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9.2. Index Copernicus: Стешенко Т.В., Іванова В.С. Муніципально-правова 

практика організації роботи депутатів місцевих рад // Державне будівництво та 

місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : 

Право, 2019. – Вип. 37. –С. 60 -77. (0,7 д.а.) 

10. Не являюсь. 

11. Не являюсь. 

12. Не була. 

13. Не готувала. 

14. Нагороджена премією Харківської міської ради за вагомий вклад у 

вирішення соціально-економічних питань та розвитку місцевого 

самоврядування. 

15. Не співробітничала. 

16. Не брала участі. 

17. Не брала участі. 

18. Не отримувала. 

 

Доцент                                                                Стешенко Т.В. 

 

  

Затверджено на засіданні кафедри державного будівництва 

«26» листопада 2019 року, протокол № 8 

 

 




