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1. Стешенко Тетяна Віталіївна. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Територіальні громади в системі місцевого самоврядування: концептуальні 
підходи» - 1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Територіальні громади в системі місцевого самоврядування: концептуальні 
підходи» – 1,5 друк. арк. 

4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 
4.2. Досліджені питання розвитку територіальних громад в сучасних 

політико-правових умовах Проаналізовано стан нормативно-правового, 
організаційного, матеріально-фінансового забезпечення територіальних громад. 
Окреслено недоліки законодавчого забезпечення діяльності територіальних 
громад. Запропоновані підходи щодо подальшого розвитку територіальних 
громад. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 
актів. Не приймала участі. 

6. Зв’язок з практикою: Не приймала участі.   
7. Не являюсь. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 
1. Міжнародна науково- практична конференція «Регіональна політика 

ЄС: концепції, напрямки, значення для України» (23 квітня 2021 р., м. Харків). 
2. Круглий стіл «Україна на шляху європеїзації територіальної організації 

влади та публічного управління: здобутки, виклики та перспективи»(14 травня 
2021 р., м. Харків, НДІДБМС). 

3. Он-лайн У Харківській міжнародний юридичний форум. Учасник 
сателітного заходу «Європейські цінності та конституційне правосуддя» (20-24 
вересня 2021р., м. Харків). 

9. Видавнича діяльність (загальний обсяг – 2,9 друк. арк.): 
Статті:  
1. Svitlana Hryhorivna Serohina, Serhii Boldyriev, Tatyana Steshenko, 

Svitlana Fomina. Status and directions of perspective of the development of legal 
education: analysis of international experience. CUESTIONES POLÍTICAS Vol. 39. 
№ 70 (2021). Р. 211-221.( 0,6 д.а.). Web of Science 

2. Стешенко Т.В., Вертегел Є.П., Куртіш Л.А. Концептуальні підходи 
дослідження територіальних громад у системі місцевого самоврядування. 
Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове 
видання Запорізького національного університету, 2021. - № 3. – С.71-75 (0,9 
д.а.). 

3. Стешенко Т.В., Говоруха Л.С. Державницька теорія місцевого 
самоврядування у пострадянській правовій доктрині // Державне будівництво та 
місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : 
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Право, 2021. – Вип. 41. –С. 62 -75 (0,7 д.а.). 
Тези:  
1. Стешенко Т.В. Основні аспекти регіональної політики ЄС. // 

Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, значення для України: тези 
доповідей Міжнародної науково- практичної конференції (м. Харків, 23 квітня 
2021 року). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 106-108 (0,2 д.а.). 

2. Стешенко Т.В. Громадські слухання – один із ключових інструментів 
взаємодії влади та громади // Круглий стіл «Україна на шляху європеїзації 
територіальної організації влади та публічного управління: здобутки, виклики 
та перспективи»(14 травня 2021 р., м. Харків, НДІДБМС).С.78-81. (0,1 д.а.). 

9.1 Web of Science: Svitlana Hryhorivna Serohina, Serhii Boldyriev, Tatyana 
Steshenko, Svitlana Fomina. Status and directions of perspective of the development 
of legal education: analysis of international experience. CUESTIONES POLÍTICAS 
Vol. 39 Nº 70 (2021): 211-221.( 0,6 д.а.). 

9.2. Index Copernicus: Стешенко Т.В., Вертегел Є.П., Куртіш Л.А. 
Концептуальні підходи дослідження територіальних громад у системі місцевого 
самоврядування. Юридичний науковий електронний журнал – електронне 
наукове фахове видання Запорізького національного університету, 2021. - № 3. 
– С.71-75 (0,9 д.а.). 

Index Copernicus: Стешенко Т.В., Говоруха Л.С. Державницька теорія 
місцевого самоврядування у пострадянській правовій доктрині // Державне 
будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна 
та ін. – Х. : Право, 2021. – Вип. 41. –С. 62 -75 (0,8 д.а.). 

Навчальний посібник: 
Державне будівництво і місцеве самоврядування : посіб. для підгот. до 

іспиту / С. Г. Серьогіна , О. Ю. Лялюк, І. І. Бодрова та ін. – Харків : Право, 
2021. – 212 с. (одноосібно 0,4.д.а.). 

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. 
 
                     _________                                           Стешенко Т.В. 
 
  

Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 
протокол № 6 від 16.11.2021 р. 

 


