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1. Фоміна Світлана Валеріївна. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри державного будівництва. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – 
«Сучасні тенденції розвитку способів голосування як стадії виборчого процесу 
в зарубіжних країнах».(1,5 д.а.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 
«Сучасні тенденції розвитку способів голосування як стадії виборчого процесу 
в зарубіжних країнах». (1,5 д.а.) 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (наукові статті, тези наукових 
доповідей). 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: дослідження проблем 
конституційно-правового регулювання виборів в зарубіжних країнах; 
висвітлення сучасних тенденцій розвитку способів голосування в країнах ЄС; 
висвітлення стандартів Ради Європи з електронного голосування під час 
виборчого процесу та можливостей їх застосування на вітчизняних теренах.  
5. не приймала. 
6. не проводила 
7. не входила. 
8. Участь у конференціях:  
ХХІІІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 
студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 
прогноз майбутнього». (Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, 30 листопада 2021 р.)  
9. Видавнича діяльність (статті, тези) дати перелік надрукованих у 2020 р. 
робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
Загальна кількість – 1,5 д.а 
      Статті:   

1) Фоміна С.В. Форми голосування в зарубіжних країнах: 
міжнародний досвід сучасних    тенденцій розвитку способів голосування. 
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного 
університету ім. Г. С. Сковороди «Право». 2021. Вип.34. С. 112-120. (0,7 д.а.) 

2) Serohina, SH; Boldyriev, S.; Steshenko, T.; Fomina, S.  Status and 
directions of perspective of the development of legal education: analysis of 
international experience. Источник: CUESTIONES POLITICAS Т:39 № 70, Р.211-
221. (0,5 д.а.) Web of Science. DOI: 10.46398/cuestpol.3970.13  

       
Тези: 
Фоміна С.В. Е-технології у виборах: міжнародний досвід та виклики. 

Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та  прогноз 
майбутнього: зб. матеріалів ХХІІІ Всеукраїнської наукової конференції 
викладачів, молодих науковців і студентів (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.) / М-во 
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освіти і науки України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: 
Право.2021. С. 47-51. (0,3 д.а.)    

 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 
даних Scopus, Web of Science (окремо). 
 Web of Science: 

Serohina, SH; Boldyriev, S.; Steshenko, T.; Fomina, S.  Status and directions of 
perspective of the development of legal education: analysis of international 
experience. Источник: CUESTIONES POLITICAS Т:39 № 70, Р.211-221. (0,5 
д.а.) Web of Science. 
DOI: 10.46398/cuestpol.3970.13  

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

Фоміна С.В. Форми голосування в зарубіжних країнах: міжнародний досвід 
сучасних    тенденцій розвитку способів голосування. Збірник наукових 
праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. 
Сковороди «Право». 2021. Вип.34. С. 112-120. (0,7 д.а.) (Index Copernicus 
International) 

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 
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 
 
 
 

Доцент                                                     Фоміна С.В. 
 
 

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

 
 

 


