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1. Фоміна Світлана Валеріївна. 
2. Асистент кафедри державного будівництва. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – 

«Конституційно-правове регулювання виборів у країнах Західної та Центральної 
Європи». (1,0 д.а.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 
«Конституційно-правове регулювання виборів у країнах Західної та Центральної 
Європи». (1.0 д.а.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових 
доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: дослідження проблеми загальних 
підходів та конституційно-правового регулювання виборів у країнах Західної та 
Центральної Європи.    

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 
приймала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів не проводила. 

5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України не працювала. 
5.4. Консультантом інших вищих та державних органів влади не працювала. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1.Узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень не проводила. 
6.2.Участі в підготовці доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів не приймала. 
    6.3.Участі у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України 

та їх рецензування не приймала. 
    6.4.Прочитані лекції практичним працівникам не читала. 
    6.5.Відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян не готувала. 
7. Депутатом місцевої ради не обиралась, до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) не входила. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 

місце проведення). 
- Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції 

України: європейська правова традиція і український контекст – виміри правової 
реформи» (м.Харків, 19-20 травня 2016р.), 

- Наукова конференція «Проблеми та перспективи конституційного розвитку в 
Україні (До 20-річчя прийняття Конституції України)» (м.Харків, НДІ державного 
будівництва та місцевого самоврядування НАПрНУ, 22 червня 2016р.). 

9. Видавнича діяльність (загальний обсяг – 1 д.а.) 
Статті:  



 2 
Фоміна С.В. Конституційно-правове регулювання виборів у країнах 

Західної та Центральної Європи / С.В.Фоміна // Legea si Viata (Право и жизнь). – 
2016. - №6/3. - С. 144-152 – (0,7 д.а.) 

Тези:  
Фоміна С.В. Конституційно-правове регулювання голосування у країнах 

Західної та Центральної Європи // Проблеми та перспективи конституційного 
розвитку в Україні: зб. тез наук. доп. За матеріалами наук.-практ. конф., м.Харків, 
22 черв. 2016р. / Редкол. С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, П.М. Любченко. – Х.: НДІ 
держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2016. –С. 183-186 – (0,3 д.а.) 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
на тему: «Голосування як стадія виборчого процесу в зарубіжних країнах: 
конституційно-правовий аспект» 10 листопада 2016 р. 

  
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. – ні. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання - ні. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є - ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – ні була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські - ні. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії) - ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями - ні. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією - ні. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі - ні. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році ні. 
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